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ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
 LEGISLATIVA DA 9ª LEGISLATURA

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Em 14 de junho de 2016.

Presidência dos  Srs
Edson Martins - 1° Vice-Presidente

Lebrão - 1° Secretário

Secretariado pelos Srs.
 Lebrão - 1° Vice-Presidente
Airton Gurgacz - Deputado

(Às 15 horas e 10 minutos é aberta a Sessão.)

DEPUTADOS PRESENTES: Adelino Follador (DEM), Aélcio da
TV (PP), Airton Gurgacz (PDT), Alex Redano(PRB), Cleiton Ro-
que (PSB), Dr. Neidson (PMN), Edson Martins (PMDB), Glaucione
(PSDC), Hermínio Coelho (PDT), Jean Oliveira (PMDB), Jesuíno
Boabaid (PMN), Laerte Gomes (PSDB), Lazinho da Fetagro(PT),
Lebrão (PMDB), Leo Moraes (PTB), Marcelino Tenório (PRP),
Ribamar Araújo (PR), Saulo Moreira (PDT) e Só Na Bença
(PMDB).

DEPUTADOS AUSENTES: Ezequiel Júnior (PSDC), Lúcia Tere-
za (PP), Luizinho Goebel (PV), Maurão de Carvalho (PMDB) e
Rosângela Donadon (PMDB).

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Havendo número
legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 28ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa
Ordinária da 9ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Es-
tado de Rondônia.

Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura da
ata da Sessão Ordinária anterior.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Procede à leitura da ata
da Sessão Ordinária anterior.
Está lida a ata, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão a ata
que acaba de ser lida. Não havendo observação, dou-a por
aprovada.

Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura do
Expediente recebido.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Procede à leitura do Ex-
pediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

01 – Mensagem nº 101/2016 – Poder Executivo, enca-
minhando Projeto de Lei Complementar que “Acrescenta dis-
positivos à Lei Complementar nº 296, de 16 de janeiro de
2004, que ‘Cria o Fundo de Desenvolvimento Institucional do
Ministério Público do Estado de Rondônia - FUNDIMPER, e dá
outras providências’”.

02 – Mensagem nº 102/2016 – Poder Executivo, enca-
minhando Projeto de Lei que “Altera a redação e acrescenta
dispositivos à Lei nº 3.018, de 17 de abril de 2013, que ‘Dis-
põe sobre a Gestão Democrática na Rede Pública Estadual de
Ensino de Rondônia e dá outras providências.”

03 – Mensagem nº 103/2016 – Poder Executivo, enca-
minhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a
abrir Crédito Adicional Suplementar por Anulação, até o mon-
tante de R$ 6.500.000,00, em favor das Unidades Orçamen-
tárias Ministério Público - MP e Defensoria Pública do Estado
de Rondônia – DPE”.
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04 – Mensagem nº 104/2016 – Poder Executivo, enca-
minhando Projeto de Lei que “Altera, acrescenta e revoga dis-
positivos da Lei nº 688, de 27 de dezembro de 1996, que ‘Ins-
titui o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mer-
cadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interes-
tadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, e dá outras
providências’”.

05 – Mensagem nº 105/2016 – Poder Executivo, enca-
minhando Projeto de Lei que “Institui o Projeto Ensino Médio
com Mediação Tecnológica no âmbito da Secretaria de Estado
da Educação e dá outras providências”.

06 – Mensagem nº 106/2016 – Poder Executivo, enca-
minhando Projeto de Lei que “Institui o Projeto Ensino Médio
Integrar no âmbito da Secretaria de Estado da Educação e dá
outras providências”

07 – Mensagem nº 107/2016 – Poder Executivo, enca-
minhando Projeto de Lei Complementar que “Altera o artigo 48
e as referências das gratificações dos Cargos de Direção Su-
perior - CDS, constantes do Anexo II da Lei Complementar nº
529, de 10 de novembro de 2009, que ‘Institui o Plano de Car-
reira, Cargos e Remuneração dos Servidores do Departamen-
to de Estradas de Rodagem e Transportes do Estado de
Rondônia – DER.”

08 – Mensagem nº 108/2016 – Poder Executivo, enca-
minhando Projeto de Lei Complementar que “Institui o Fundo
de Desenvolvimento e de Equilíbrio Fiscal - FUNDEFIS e dá
outras providências.”

09 – Mensagem nº 109/2016 – Poder Executivo, enca-
minhando Projeto de Lei que “Institui o Programa de Regulari-
zação Fiscal de Rondônia - REFIS/RO.”

10 – Mensagem nº 110/2016 – Poder Executivo, enca-
minhando Projeto de Lei que “Altera, acrescenta e revoga dis-
positivos da Lei nº 688, de 27 de dezembro de 1996, que ins-
titui o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mer-
cadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interes-
tadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS; altera dis-
positivo da Lei nº 912, de 12 de julho de 2000, que dispõe
sobre a estrutura administrativa do Tribunal Administrativo de
Tributos Estaduais - TATE, e revoga dispositivos da Lei nº 1.558,
de 26 de dezembro de 2005, que cria incentivo tributário a
estabelecimentos industriais localizados no Estado de Rondônia.”

11 – Mensagem nº 111/2016 - Poder Executivo, enca-
minhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a
abrir Crédito Adicional Suplementar por Anulação, até o mon-
tante de R$ 595.000,00, em favor das Unidades Orçamentári-
as Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das
Ações Científicas e Tecnológicas e a Pesquisa do Estado de
Rondônia - FAPERO e Superintendência de Estado de Políticas
sobre Drogas”.

12 – Mensagem nº 112/2016 – Poder Executivo, enca-
minhando Projeto de Lei Complementar que “Altera as alíneas
“b”, “c”, “d” e “i”, do inciso III, do artigo 6º, da Lei Complemen-
tar nº 292, de 29 de dezembro de 2003, que ‘Institui o Fundo
para Infraestrutura de Transportes e Habitação – FITHA”.

13 – Ofício nº 2167/2016 – DITEL, encaminhando res-
posta ao Requerimento nº 594/16, de autoria da Comissão de
Saúde, Previdência e Assistência Social.

14 – Ofício nº 2162/2016 – DITEL, encaminhando res-
posta ao Requerimento nº 533/16, de autoria do Senhor De-
putado Jesuíno Boabaid.

15 – Ofício nº 248/2016 – Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, encaminhando resposta ao Requeri-
mento nº 524/16, de autoria da Comissão de Agropecuária e
Política Rural.

16 – Ofício nº 247/2016 – Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, encaminhando resposta ao Requeri-
mento nº 524/16, de autoria da Comissão de Agropecuária e
Política Rural.

17 – Ofício nº 926/2016 – SESDEC, encaminhando res-
posta ao Requerimento nº 587/16, de autoria do Senhor De-
putado Jesuíno Boabaid.

18 – Ofício nº 2169/2016 – DITEL, encaminhando res-
posta à Indicação Parlamentar nº 2316/16, de autoria do Se-
nhor Deputado Léo Moraes.

19 – Ofício nº 2164/2016 – DITEL, encaminhando res-
posta à Indicação Parlamentar nº 2270/16, de autoria do Se-
nhor Deputado Léo Moraes.

20 – Ofício nº 2166/2016 – DITEL, encaminhando res-
posta à Indicação Parlamentar nº 1811/16, de autoria do Se-
nhor Deputado Jesuíno Boabaid.

21 – Ofício nº 2163/2016 – DITEL, encaminhando res-
posta à Indicação Parlamentar nº 2303/16, de autoria do Se-
nhor Deputado Jesuíno Boabaid.

22 – Ofício nº 2165/2016 – DITEL, encaminhando res-
posta à Indicação Parlamentar nº 2321/16, de autoria do Se-
nhor Deputado Airton Gurgacz.

23 – Ofício nº 2195/2016 – DITEL, encaminhando res-
posta à Indicação Parlamentar nº 2243/16, de autoria do Se-
nhor Deputado Lazinho da Fetagro.

24 – Ofício nº 2196/2016 – DITEL, encaminhando res-
posta à Indicação Parlamentar nº 2264/16, de autoria do Se-
nhor Deputado Marcelino Tenório.

25 – Ofício nº 2197/2016 – DITEL, encaminhando res-
posta à Indicação Parlamentar nº 2288/16, de autoria da se-
nhora Deputada Glaucione.

26 – Ofício nº 2160/2016 – DITEL, encaminhando res-
posta à Indicação Parlamentar nº 2285/16, de autoria do Se-
nhor Deputado Aélcio da TV.

27 – Ofício nº 2161/2016 – DITEL, encaminhando res-
posta à Indicação Parlamentar nº 2293/16, de autoria do Se-
nhor Deputado Ribamar Araújo.

28 – Ofício nº 100/2016 – SUDAM, informando celebra-
ção do Convênio nº 826514/2015 com o Governo do Estado de
Rondônia para execução de projeto.

29 – Ofício nº 1481/2016 – SEAS, solicitando indicação
do representante e também do seu suplente para composição
do Conselho Consultivo do Fundo Estadual de Combate e
Erradicação da Pobreza de Rondônia – FECOEP/RO.

30 – Ofício nº 42/2016 – Câmara dos Deputados/ Gabi-
nete do Deputado JHC – PSB, informando sobre a Frente Par-
lamentar Mista Pela Internet Livre e Sem Limites e sugerindo a
realização de uma audiência pública com os Parlamentares
desta Casa de Leis.

31 – Ofício nº 3481/2016 – SEGEP, agradecimento pela
aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 88/2016, refe-
rente à Mensagem nº 087, de 16 de Maio de 2016.

32 – Oficio Circular nº 001 – SINGEPERON, comunican-
do sobre a greve dos Agentes Penitenciários e Socioeducadores
de Rondônia que iniciará dia 16/06/2016, às 7 horas.
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33 – Carta nº 282/2016 – CAERD, encaminhando para
conhecimento cópia da Carta nº 283/PRE/2016 que trata sobre
medidas adotadas referentes a tarifas.

34 – Ofício nº 2331/2016 – Secretaria Nacional de Segu-
rança Pública, comunicando sobre a celebração de convênio
com o Governo do Estado.

35 – Ofício nº 0901/2016 – CAIXA, informando da cele-
bração de Contrato de Repasse entre o Estado de Rondônia e o
Ministério do Esporte representado pela Caixa Econômica Fe-
deral.

36 – Memorando nº 238/2016 – Gabinete do Deputado
Jesuíno Boabaid, solicitando providências dentro da Comissão
de Fiscalização e Controle referentes ao programa tarifa social
aos moradores do Orgulho do Madeira beneficiados pelo pro-
grama habitacional Minha Casa, Minha Vida.

37 – Memorando nº 236/2016 – Gabinete do Deputado
Jesuíno Boabaid, solicitando providências dentro da Comissão
de Fiscalização e Controle no que concerne aos contratos de
vigilância prestados nas Escolas Estaduais na rede pública de
Ensino no Estado de Rondônia.

38 – Memorando nº 234/2016 – Gabinete do Deputado
Jesuíno Boabaid, solicitando providências dentro da Comissão
de Fiscalização e Controle referentes ao Curso de Formação
sem prejuízo da remuneração de seus cargos.

39 – Memorando nº 242/2016 – Gabinete do Deputado
Jesuíno Boabaid, solicitando providências dentro da Comissão
Temporária Especial referentes à ilegalidade nas contratações
de cargos comissionados sem concurso na CAERD.

40 – Memorando nº 240/2016 – Gabinete do Deputado
Jesuíno Boabaid, solicitando providências dentro da Comissão
de Fiscalização e Controle referentes à comissionada do Go-
verno que mora na Bolívia e recebe por produtividade.

41 – Memorando nº 247/2016 – Gabinete do Deputado
Jesuíno Boabaid, solicitando pedido de providências cabíveis
dentro da Comissão de Segurança Pública referentes à cópia
da Ocorrência Policial sob o nº 3938/2016.

42 – Memorando nº 257/2016 – Gabinete do Deputado
Jesuíno Boabaid, encaminhando denúncia e solicitando pedido
de providências cabíveis dentro da Comissão pertinente.

43 – Memorando nº 243/2016 – Gabinete do Deputado
Jesuíno Boabaid, encaminhando denúncia e solicitando pedido
de providências na Comissão de Segurança Pública.

44 – Requerimento do Senhor Deputado Saulo Moreira,
justificando ausência na Sessão do dia 8 de junho de 2016.

45 – Comunicado nº AL026415/2016 – Ministério da Edu-
cação, informando sobre a liberação de recursos financeiros
destinados a garantir a execução de programas do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação.

Lido o Expediente, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Lido o Expediente
recebido, passamos agora às Breves Comunicações. Com a
palavra o ilustre Deputado Adelino Follador, por cinco minutos,
sem apartes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhor Presidente, senhores
Deputados, público aqui presente, imprensa. Venho com uma
Nota de Pesar hoje pela morte do Conselheiro Substituto Davi
Dantas, uma pessoa que sempre com certeza que todos os

Prefeitos conhecem e sabem. Lamentamos então o falecimento
do Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas, Davi Dantas
da Silva, ocorrido na madrugada desta segunda-feira, em Porto
Velho.

Natural de Porto Velho, o Davi ingressou no Tribunal de
Contas em 1988, passando por vários cargos e chegando a
Conselheiro Substituto em 2006, tendo sua atuação marcada
pela forma dedicada, zelosa e de extremo profissionalismo,
expoente na cultural, um expoente da cultura cientifica
rondoniense. Nascido em uma família humilde de Porto Velho,
ascendente por mérito próprio, por sua intelectualidade, ao
mais importante posto no Tribunal de Contas, até chegar ao
cargo Conselheiro Substituto, após ter sido aprovado em con-
curso público. Foi professor universitário e um destacado téc-
nico do TC/RO, admirado por todos os Prefeitos de Rondônia.
À esposa,  aos filhos, parentes e amigos o nosso pesar de
solidariedade. Eu quero dizer aqui, testemunhar que o Davi
sempre que podia alertava os Prefeitos, sempre que podia
visitava os Prefeitos e alertava com sua humildade, sempre
alegre. E agora um derrame fulminante, faleceu. É uma pes-
soa que, Deputado Léo, que com certeza conquistou muitas
pessoas pela sua simplicidade. Embora fazia parte de um car-
go destacado no TC/RO, sempre com sua humildade, com
sua simplicidade, jamais queria punir, sempre alertando os
Prefeitos, Deputado Edson, alertando para que não precisas-
se punir os Prefeitos. E fomos surpreendidos ontem com essa
notícia. Uma pessoa com 54 anos, uma pessoa que tinha mui-
tos planos na vida. A mãe, inclusive nós estivemos lá agora, a
mãe já com 92 anos de idade e ela com toda família, esposa
e 04 filhos. E a gente vem a esta Tribuna hoje para lamentar
esse falecimento de uma pessoa, que de fato o Tribunal de
Contas sempre teve muita sensatez, muito bom senso na hora
de analisar e com certeza sempre exigindo que seja cumprida
a Lei com muita dignidade.

Então, eu quero deixar aqui os meus pêsames à famí-
lia. Também nós temos outros assuntos aqui, eu vou deixar
para o Grande Expediente, que nós temos aqui sobre mais um
acidente na 421, aonde faleceu uma mulher que vinha todo
dia para faculdade de moto, de Monte Negro a Ariquemes, e
bateu num buraco e veio a falecer. E nós temos já 18 aciden-
tes.

Eu quero também, através do Rondônia Vip, lá de Mon-
te Negro, a gente puxou e só nos últimos dias foram três aci-
dentes fatais em pouco tempo e 18 acidentes dentro de 02 a
03 meses. Então, nós fizemos um ofício ao DNIT cobrando, o
DNIT está dizendo que essa BR já estaria à disposição do Es-
tado, que teria um convênio com o Estado e que o DNIT esta-
ria retomando. Mas eu quero deixar aqui registrado que a
empresa que fez o serviço lá foi contratada pelo DNIT no ano
passado, do ano retrasado para o ano passado e fez um ser-
viço. Já denunciei nesta Tribuna várias vezes, o serviço foi
péssimo e nós quando tivemos aquela Audiência Pública,
Deputado Edson, o próprio representante do DNIT, quando eu
falei que não devia ficar recapeando buraco porque o buraco
continua, aí o pessoal começa a correr mais e o acidente fica
mais perigoso ainda. Então, nós lamentamos muito essa situ-
ação e esperamos que o DNIT tome providência, mas estamos
também mandando uma indicação para o Diretor do DER, para
que ele veja esse convênio, se há esse convênio ou não para
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poder ver se o Estado também pode cobrar então do DNIT ou
fazer alguma coisa para não continuar morrendo nesses aci-
dentes. Hoje uma menina de 27 anos, terminando a faculda-
de, bateu num buraco e aí acabou caindo e o carro também
acabou atingindo e veio a falecer. Há pouco tempo, eu puxei,
só na Rondônia VIP, dezoito acidentes gravíssimos, muitas
mortes e a gente não pode ficar aqui assistindo e ficar quieto
sem denunciar essa falta de fiscalização do DNIT, quando a
obra é contratada, quando tem fiscais, por que é que faz uma
obra e depois dentro de pouco tempo, menos de três meses,
quatro meses, já tem buraco? Então, lamentamos, é mais um
descaso por falta de fiscalização do DNIT, com certeza. Eu já
pedi naquela audiência para ver se... O responsável pelo DNIT,
o representante falou que não é cobrar de novo, porque se for
pagar de novo, três vezes já que acontece esse tapar o mes-
mo buraco, olhar o custo disso. Então, queremos deixar regis-
trada essa indignação nossa nesse sentido. Obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado, Deputado
Adelino, muito bem lembrado. Eu gostaria também de deixar
registrado nesta Casa o sentimento de todos os Deputados
pelo falecimento do grande técnico e Conselheiro Substituto
Davi, nessa última madrugada, e realmente é uma grande perda
para o nosso Estado, um grande técnico que muito colaborou
com o seu trabalho, seu conhecimento técnico ali no Tribunal
de Contas do Estado. Então, gostaria que ficasse registrado
nos anais desta Casa a nossa palavra realmente de pesar, de
sentimento pelo falecimento do Conselheiro Davi.

Ainda nas Breves Comunicações, com a palavra o ilus-
tre Deputado Aírton Gurgacz, por cinco minutos, sem apartes.

O SR. AIRTON GURGACZ – Boa tarde senhor Presidente, co-
legas Deputados, pessoal aqui da imprensa, colaboradores
desta Casa, as pessoas que estão aí na plateia nos ouvindo.

Senhor Presidente, nós viemos a esta Tribuna hoje para
destacar vários acontecimentos que demonstram o crescimento
de Rondônia, especialmente na região central do Estado, que
tem Ji-Paraná como polo. O crescimento se nota pelo volume
de obras, execuções e ações tanto do Governo do Estado quanto
da iniciativa privada, que mesmo nesse período chamado de
crise que a gente tem que ser criativo para apertar o cinto,
mas também os investimentos fazendo a cidade prosperar. Em
termos de Governo, nós temos lá o DER, que a gente espera
que conclua agora aquele nosso Anel Viário, que é uma novela
mexicana, que tem mais de vinte anos lá de falácia, que falam
que termina. Mas agora, na sexta-feira, o DER conseguiu junto
à Justiça a liberação de todo o trecho. O trecho do Anel Viário,
são treze quilômetros e cem metros, estavam liberados só
dois mil e oitocentos metros para trabalhar. Então, agora, a
partir de ontem começa a questão, poderá mexer em todos os
treze quilômetros, isso é um avanço muito grande para Ji-
Paraná, tirando aquele trânsito, as carretas principalmente da
cidade, do centro, proporcionando uma maior tranquilidade ao
povo de Ji-Paraná e às pessoas também que virão de fora, que
passarão por Ji-Paraná, saindo ali pelo Anel Viário. Nós aqui
da Assembleia autorizamos a contratação de quatrocentas
pessoas temporárias para o DER, por quê? O Governo do Esta-
do mandou máquinas, mandou patrol, mandou caminhão,
mandou equipamento, temos todos os insumos lá comprados

já, mas não temos gente para trabalhar. O Deputado Laerte,
esteve lá também, tem ido diariamente para ver lá nosso Anel
Viário, tem buscando também soluções para isso, a gente es-
pera agora que com a abertura da contração, das inscrições
do processo seletivo, começou também hoje para operador de
máquinas e motorista de caçambas, foi mando então todo esse
maquinário, Deputado Adelino, e todas as residências estão
com problemas, esta Casa aqui, nós, todos os Deputados au-
torizaram a contratação de quatrocentas pessoas para moto-
ristas e operadores de máquinas para resolver o problema. Eu
falava com o Governador a questão da chuva, do tempo da
seca, e de repente nós estamos perdendo, cada dia que perde
de serviço traz um prejuízo para o Estado. Então, nós temos
buscado junto ao Governo, e semana passada o Ezequiel Neiva
esteve lá conosco, e na sexta-feira saiu a grande notícia que a
gente consegue mexer no trecho todo, então nós esperamos
que isso possa e venha acontecer rapidamente até o final do
mês a contratação e que o trecho todo possa ser liberado.

Também quero deixar aqui o agradecimento do povo de
Ji-Paraná pela inauguração do Centro de Atendimento
Socioeducativo naquele município. Uma obra construída pelo
Governo do Estado com o apoio do Governo Federal. Foi entre-
gue na quinta-feira, vai atender jovens em conflito com a lei,
pelo menos 04 municípios da região central de Rondônia serão
beneficiados. Então, nós queremos também parabenizar o Se-
cretário Marco Rocha, o Governo Confúcio Moura, além da ini-
ciativa dos Ministérios Público Estadual e o Poder Judiciário,
através da magistrada Juíza Ana Valéria que se esforçou muito
para que esse Centro de Convivência lá e de recuperação des-
se pessoal, socioeducativo, em conflito com a lei possam ter
uma oportunidade de sair de lá melhor. Que as condições lá
ficaram muito boas, da obra. É uma obra bem executada, que
tem uma infraestrutura muito grande, coisa que eu não vi aqui
na região Norte um prédio daquela magnitude com tantas coi-
sas, que vai poder dar uma qualidade de atendimento a esses
jovens, que com certeza é a esperança nossa, e fizemos um
apelo aos pais na inauguração, que acompanhem seus filhos
para que quando sairem dali possam adentrar a sociedade e
continuar sendo normais como nós, poder ter uma vida tranquila,
uma vida que vai e vem, sem problema nenhum.

Então, essa é uma obra com campos esportivos, campo
de futebol suíço, campo de futebol de salão, piscinas olímpi-
cas, é uma variedade de instrumentos, que a gente possa qua-
lificar o nosso jovem para que nos três anos que ele ficar lá
preso, Deputado Lazinho, o dia que Vossa Excelência puder
fazer uma visita, faça. É uma estrutura grandiosa, mas trazida
também pelo Governo Federal, que Vossa Excelência sabe que
o Governo sempre investiu muito em Rondônia.

Então, seriam essas nossas palavras, mas também agra-
decer ao Governo do Estado por ter inaugurado esse projeto.
É um projeto federal com participação do Governo do Estado.
E também ontem nós estivemos lá na Escola José Francisco.
Nós queremos agradecer à Secretária de Educação, Fátima
Gavioli e o Adjunto Marcos Felix, pela liberação de R$ 175 mil
para que a gente, uma emenda nossa para fazer três salas:
uma sala para biblioteca, uma sala grande; uma sala de leitu-
ra e uma sala para recepção, uma Secretaria. É o anseio de
muitos anos, porque a Escola José Francisco tem 40 anos de
existência em Ji-Paraná. É uma Escola bem antiga e que a
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gente tem buscado dar um apoio lá para que possa ser feito.
Então, é uma emenda nossa, o Governo esteve lá representa-
do, ontem, pelo assessor que estava lá, o Marcos Félix e o
pessoal da Educação que esteve lá fazendo essa inauguração,
fizemos ontem, então, essa ordem de serviço. O investimento
é no valor de R$ 175 mil e terá um prazo de 90 dias para o
término. Então, agradecer ao Governo por ter olhado e libera-
do essas emendas nossas para essa Escola também.

Então, Ji-Paraná, na nossa região, a gente está tendo
muitas obras, graças a Deus, do Governo. A gente espera que
o Anel Viário realmente termine este ano, porque passaram
vários diretores e já mentiram muito lá em Ji-Paraná, Nossa
Senhora! Lúcio Mosquini, depois passou o Coronel Lioberto,
também falou que terminava, e tantos outros passaram por lá
e não terminaram. E nós estamos lá com esse sofrimento há
mais de 20 anos e a população não merece isso. Então, nós
esperamos aí que Ezequiel, que está bem esforçado, junto com
a sua equipe para que possa terminar de verdade o nosso Anel
Viário.

Eram essas as minhas palavras. Boa tarde e obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado, Deputado
Aírton. Ainda nas Breves Comunicações, concedo a palavra ao
ilustre Deputado Laerte Gomes, por 05 minutos, sem apartes.

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, senhoras e se-
nhores Deputados, imprensa aqui presente, público aqui na
galeria, os internautas que estão em casa.

Só anunciar, no próximo domingo, senhor Presidente,
vai haver a tradicional Cavalgada no município de Alvorada
d’Oeste, na EXPOALVO, festa tradicional, onde a população dos
municípios circunvizinhos sempre se faz presente, uma festa
muito grande. Deixar aqui registrado esse evento e, Presiden-
te, parabenizar o Presidente Milton Cardoso, vice-Presidente
Dhionata Polon pela organização da Cavalgada e da Exposição
que deve acontecer, da EXPOALVO, que deve acontecer até o
início do próximo mês.

Dizer também, senhor Presidente, a questão que já foi
citada aqui pelo nosso colega, o Deputado Aírton, sobre a ques-
tão do Anel Viário. Essa vitória é importante, que o  importante
é que o DER obteve junto ao Tribunal de Justiça a liberação da
obra. Quero aqui parabenizar o corpo jurídico do DER, os Pro-
curadores do DER que fizeram essa ação e tiveram êxito. Essa
ação ficou paralisada aqui no Juízo de 1ª Vara mais de 06 me-
ses, aguardando um laudo de um perito que demorou 06 me-
ses para entregar. E agora o Tribunal de Justiça autorizou o
reinício das obras, que já era uma preocupação de toda a po-
pulação de Ji-Paraná, do Estado, uma preocupação nossa, jun-
tamente com o Deputado Aírton, que estamos sempre lá fisca-
lizando essa obra. E agora a gente espera, como foi colocado
aqui, que realmente o DER possa executar a obra. Não existe
mais nenhum empecilho, o último empecilho que existia foi
tirado agora pelo Tribunal de Justiça com essa autorização.
Então, cabe agora ao Diretor Geral do DER, Ezequiel Neiva, dar
celeridades às obras. Como foi falado aqui, tem maquinário,
tem o material todo comprado, Deputado Aírton, mas falta o
material humano. O DER abriu essa semana, abriu ontem o
Edital para o emergencial que está no site do DER, é uma se-
mana só as inscrições, então deixar registrado aqui que as

pessoas que têm a qualificação para trabalhar com máquinas,
com caminhões, que façam já as suas inscrições no DER para
poder trabalhar e a gente espera aí as máquinas todas funci-
onando, na sua totalidade, para a gente poder avançar nesta
obra e tantas outras no Estado. O Deputado Aírton está nos
colocando aqui que as inscrições estão abertas no processo
seletivo para contratação de operário, oficial de manutenção
e operador de máquinas. Então, a gente espera agora, Depu-
tado Jesuíno, que com tudo liberado, tudo autorizado, tudo
ok, a gente espera que o DER realmente faça uma obra. É
uma obra que não é grande pelo tamanho do Estado, é uma
obra de 13 quilômetros de asfalto, vai ter suplementação, com
a estrutura que o DER tem, Deputado Hermínio e Deputado
Adelino, é impossível até no final do ano essa obra não estar
pronta. E nós vamos estar lá sempre, como o Deputado Aírton
sempre faz, a gente vai fazer também de estar acompanhan-
do semanalmente, fiscalizando essa obra, que é fundamental,
não só para Ji-Paraná. Para Ji-Paraná, lógico que hoje é a
principal obra da cidade, mas para o Estado de Rondônia,
para o Norte do Brasil, tirar aquele fluxo de carretas lá que
deve dar hoje, eu acho, mais de, se não der mais, duas mil
carretas por dia deve estar perto, tirar  ali do nosso centro da
BR e desviar para o Anel Viário, com certeza vai ser melhor,
vai dar mais fluxo para esses motoristas, caminhoneiros, mais
rápido e principalmente vai tirar aquele estrangulamento do
trânsito que acontece ali, acidentes, aquele estrangulamento
do trânsito que acontece e prejudica muitos moradores da
cidade que usam a BR principalmente, para passar do primei-
ro para o segundo Distrito.

Então, eu queria aqui, mais uma vez, reforçar e para-
benizar o nosso Diretor do DER, o Ezequiel Neiva, toda a Pro-
curadoria Jurídica do DER, na pessoa do Doutor Luciano e dos
demais Procuradores, que prepararam essa peça e tiveram
êxito junto ao Poder Judiciário. Espero agora que o nosso Di-
retor Operacional, o Marcelo, junto com a sua equipe lá, pos-
sa dar a celeridade necessária para a gente poder concluir
essa obra, que é um sonho de todos, de toda a população de
Ji-Paraná e de todo o Estado de Rondônia.

E para concluir, senhor Presidente, eu gostaria de dei-
xar aqui registrado a questão da ponte na BR-429, o Deputado
Lebrão deve ter passado lá também, ter cobrado isso, Depu-
tado Lebrão, eu acho que a gente poderia até fazer uma visita
no DER, no DNIT, a gente fazer uma audiência lá e cobrar isso.
Porque é uma vergonha, uma Rodovia Federal, Deputado Aír-
ton, que essas pontes, primeira vergonha foi fazer o asfalto
sem fazer as pontes, mas fez o asfalto bom. Então fizeram os
planejamentos das pontes agora. Agora as pontes estão a
passos de tartarugas, estão sendo feitos os blocos ali, a es-
trutura em São Miguel, mas a empresa que ganhou a licitação
ela tem por obrigação de dar a manutenção nessas pontes da
BR-429. E essa ponte já está toda interditada, não está pas-
sando mais caminhões, os ônibus estão fazendo baldeações,
caminhões de mercadoria estão fazendo baldeações. Espero
que o DENIT, não sei se Ji-Paraná ‘se mobilizou ou não, mas
espero que se mobilize, vamos ver se marca uma audiência,
eu acho que, Deputado Lebrão, a gente poderia dar uma ida
lá e cobrar, porque é inadmissível.

Outra coisa, Deputado Lebrão, que é necessária, Vossa
Excelência que passa toda semana nessa BR, é a questão da
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sinalização; 90% dos acidentes que aconteceram, e alguns
com vítimas fatais, nessa rodovia, foi por falta de sinalização.
Até a gente que anda sempre às vezes meio distraído, quando
vê já está em cima da ponte. Porque não tem um quebra-
molas, não tem um sonorizador, as placas são muito poucas. E
algumas, eu prestei atenção esses dias, a sinalização já em
cima, onde já está terminando o asfalto, e aí acontecem as
tragédias, acidentes com vítimas, como aconteceu com o Pa-
dre lá do município de Costa Marques há dois meses.

Então, deixar só registrado isso, o nosso repúdio aqui
desta Casa com essa questão do DNIT sobre as pontes da BR
429, não dá para tolerar mais, não dá para aceitar mais isso,
já se vão mais de dois, três anos essas pontes lá em constru-
ção e não sinalizam, não dão manutenção nas velhas e não se
termina as novas. Isso nós estamos falando das pontes, por-
que nós vamos ter outro páreo, Deputado Lebrão, vamos ter
um outro páreo, que são os aterros e a conclusão do asfalto. É
pela demora das pontes que o aterro deve demorar uns qua-
tro anos, nesse ritmo que está indo. Então, eu queria até con-
vidar o deputado Lebrão para nós irmos ao DNIT, marcar no
DNIT com o Sérgio Mamanny, que é um técnico de carreira,
para que ele ligue para a empresa e tome providências. Por-
que é inadmissível, a gente no século XXI, vários municípios
estarem hoje isolados pela questão de uma ponte de manu-
tenção, de uma ponte em uma BR do Governo Federal. Se
fosse no município ou no Governo Estadual, falava que o muni-
cípio estava quebrado, o Estado estava quebrado, mas não é,
é uma obra, Deputado Hermínio, do Brasil, uma obra do Go-
verno Federal, uma ponte que deve dar o que lá, Deputado
Lebrão? 60 metros, 70 metros, por aí, uma vergonha isso.

Então, queria deixar registrado isso, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado, Deputado
Laerte, bem lembrado, a BR-429, quantas vítimas acontece-
ram naquelas pontes, muitos acidentes por falta de sinaliza-
ção.

Ainda nas Breves Comunicações, com a palavra o Ilus-
tre Deputado Hermínio Coelho, por cinco minutos, sem apar-
tes.

O SR. HERMÍNIO COELHO - Boa tarde, Presidente Edson
Martins. Cumprimentar meus companheiros aqui, Deputados
e as Deputadas, cumprimentar a imprensa e os servidores da
Casa e as pessoas que estão aqui assistindo a nossa sessão.

Queria falar, Presidente, do nosso encontro que teve
sábado, em Ji-Paraná, o encontro do PDT com várias lideran-
ças do Estado, e queria parabenizar toda direção do PDT pela
organização do encontro. E dizer que eu fiquei muito feliz em
ver ali um auditório grande lotado de pessoas de todos os
segmentos, de lideranças de todos os segmentos e com certe-
za o nosso PDT vai ser um dos partidos no Estado que mais vai
eleger vereador, Lebrão, inclusive lá em São Francisco nós
vamos trabalhar para que o nosso companheiro seja o vice da
Lebrinha, o Vereador Milton. E nosso PDT está organizado em
todos os municípios, vai lançar candidatura para vereadores
em todos os municípios e também vários candidatos a Prefeito
e a vice-Prefeito.

É lógico que o projeto do PDT hoje é um projeto um
tanto grande para o país, hoje é um dos poucos partidos que

existem no Brasil e em Rondônia que tem opção tanto para
Presidente da República, uma opção boa para a população do
Brasil em 2018, que é o Ciro Gomes, como aqui em Rondônia,
o Senador Acir Gurgacz, e também vários companheiros e com-
panheiras que vão disputar as Prefeituras e a vereança este
ano e em 2018 também vão disputar tanto a Câmara Federal
como a Assembleia Legislativa. Também eu ouvi falando aqui,
eu ouvi o companheiro Aírton, do PDT, também falando do
Anel Viário de Ji-Paraná, toda vida, desde o início, há alguns
anos que eu venho falando dos rolos daquela obra, da
bandalheira, da irresponsabilidade e da corrupção que tem
naquela obra, da mentira, sempre mentindo, sempre enga-
nando a população de Ji-Paraná, mas eu queria dizer o se-
guinte, Jean de Oliveira, meu companheiro Jean, nós aqui, no
início do nosso primeiro mandato, do meu e do seu mandato,
em 2011 para 2012, a Assembleia autorizou a pedido do Go-
verno, do Executivo, dois empréstimos, dois financiamentos
para o Estado, um de 400 e poucos milhões e outro de 500 e
poucos milhões, que os dois totalizavam mais ou menos um
bilhão de reais, e esse dinheiro, na época, o Governo do Esta-
do fez uma propaganda danada que era para investimento e
anunciou obras em todos os municípios, inclusive asfalto, to-
das as cidades de Rondônia que você chegava tinha lá uma
placa, Porto Velho era 150 quilômetros, Ji-Paraná era 50, Cacoal
era não sei quantos, eu sei que todos os municípios tinham
uma placa lá com tantos quilômetros, e também tinha escola,
tinha presídio, tinha hospital, tinha aqui o Espaço Alternativo,
essas obras todas estavam incluídas nesse projeto desses dois
financiamentos, desses dois empréstimos de um bilhão de re-
ais. E sabe o que é que aconteceu, Lebrão? Nenhuma obra
dessas foi finalizada, nenhuma obra, nenhuma obra. Eu, é lógico
que um dia eu encontrei o Mosquini e ele falando que eu tinha
lascado a vida dele ‘ah, você ferrou a minha vida, Hermínio’.
Eu digo, ‘olha, primeiro, eu não ferrei a tua vida, eu fiz a mi-
nha obrigação, vocês fizeram bandalheira demais nas obras e
eu denunciei’, fazer o quê? O mesmo aconteceu com o Roberto
Sobrinho. Não tinha raiva do Roberto e nem ódio, eu cumpri a
minha obrigação e denunciei, tinha coisa errada e vocês foram
para a cadeia, então não sou culpado por isso. Mas eu queria
falar aqui o seguinte: esse um bilhão de reais que o Estado
pegou emprestado, e que vai pagar, o Confúcio não pagou
nem um centavo dele ainda e nem vai pagar, quem vai pagar
isso vai ser os futuros Governadores que virão do Estado de
Rondônia. Roubaram quase tudo, roubaram esse um bilhão, e
o que não roubaram, jogaram, aplicaram mal aplicado, que
nenhuma obra foi acabada, todas ficaram sem concluir, umas
ficaram pela metade, outras nem começaram.

Por isso, Deputado Aírton, que era muito importante,
Deputado Lebrão, Deputado Edson, Deputado Jean, está aqui
o meu companheiro Deputado Roque, o Deputado Adelino, era
muito importante que nós, Deputados, que autorizamos o Go-
verno a fazer esse empréstimo, nós tínhamos que fazer uma
investigação nesses dois financiamentos para ver a barbarida-
de que ocorreu, porque jogaram no mato, jogaram no mato
para dizer que não roubaram, roubaram um bocado e outro
bocado foi para o ralo porque foi mal aplicado, algumas cida-
des aí foram feitos alguns quilômetros de asfalto, na primeira
chuva, a chuva levou, a primeira chuva, desse dinheiro o que
não foi roubado foi mal executado, Deputado Lebrão, e era
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importante para Assembleia, era importante, Deputado Dr.
Neidson, para Guajará mesmo tinha um monte de quilômetros
de asfalto.  Foi feito asfalto lá?  Não foi feito.  Era importante,
aqui a gente faz CPI de todo o tipo de bicho. Nós deveríamos
fazer um levantamento e provar, para provar, porque certeza
absoluta, eu tenho certeza que teve rolo, e grande, mas se a
gente fizesse um levantamento, a gente iria ter, a gente iria
chegar com prova dizendo o que foi roubado, o que foi mal
aplicado, o que não foi roubado, o que ainda tem lá, que eu
acredito que ainda tem um restante de dinheiro ainda lá, eu
acredito que tem, mas isso é igual umbigo de freira, todo mun-
do sabe que tem, mas ninguém sabe, ninguém vê, nós precisa-
mos, precisava, porque é um bilhão de reais que foi mal gasto
e que foi desviado também um monte desse dinheiro e infeliz-
mente a gente não tem uma resposta exata para dar para a
população, e só através desse levantamento, através de uma
Comissão Especial, de uma CPI para levantar tudo o que acon-
teceu com relação a esse financiamento, esse empréstimo de
um bilhão e as bandalheiras e os rolos e as obras mal feitas e
mal acabadas que esse Lúcio Mosquini fez. Infelizmente, Lúcio
Mosquini eu não tinha, eu até tinha falado uma vez para você
que às vezes eu até me arrependia de denunciar as pessoas,
mas, infelizmente, você foi eleito, você teve 41 mil votos, como
é que um elemento que não tem história nenhuma neste Esta-
do, eu nunca vi você fazer nada neste Estado, a não ser muita
bandalheira, e faz 41 mil votos e a população e o Estado que
perderam, porque esse um bilhão, isso vai ser igual à dívida do
BERON, isso vai custar dez bilhões lá na frente, isso vai ser
dívida impagável lá na frente. Aí, lá na frente, vai ser obrigado
o Estado renegociar, e é juro atrás de juro e o Estado é que
perde, mas ninguém denuncia, ninguém fala nada, ninguém
dá uma satisfação. Agora mesmo a obra do Espaço Alternativo
que foi licitada, com o dinheiro desse financiamento agora o
DER vai executar com sua própria estrutura, o próprio DER que
vai executar. Infelizmente, é triste você ver as obras do nosso
Estado, por isso que eu fiquei feliz ultimamente quando foi inau-
gurada a Praça lá em Ariquemes, porque raramente, principal-
mente em Porto Velho, aqui em Porto Velho as obras, quando
começam, elas não terminam, ficam sempre pelo meio do ca-
minho, ficam sempre mal-acabadas, e sempre com muito des-
vio de dinheiro, com muita corrupção.

Era isso, Presidente, era muito importante, Deputado
Edson. Para finalizar, Deputado Lebrão, todos os Deputados
aqui, que a gente levantasse, levantasse realmente o que foi
feito e o que ainda existe daquele um bilhão, Deputado Adelino,
que nós autorizamos aqui o Estado a pegar aquele emprésti-
mo, aquele financiamento, e dizendo que era para fazer um
monte de obras, era para gerar desenvolvimento e um monte
de coisas no nosso Estado que, infelizmente, a gente não viu
na prática.

Obrigado e boa tarde a todos.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado, Deputado
Hermínio Coelho.

Ainda nas Breves Comunicações, com a palavra o ilustre
Deputado Jean Oliveira, por cinco minutos, sem apartes.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Sr. Presidente, Srs. Deputados, é
com satisfação que eu venho a esta Tribuna, na tarde desta

terça-feira, utilizar aqui deste tempo para poder, inicialmente,
agradecer a oportunidade do Partido do Movimento Democrá-
tico Brasileiro – PMDB, pela indicação ao cargo de líder. Re-
presentar o PMDB nesta Casa será uma missão fácil porque
teremos aqui a oportunidade, junto com a maior bancada dos
últimos tempos, onde contamos com quase um terço de todos
os Deputados de todos os assentos da Assembleia, onde nós
temos aproximadamente não, onde nós temos 07 Deputados,
e poder trabalhar com esses Deputados, inclusive Vossa Exce-
lência, Deputado Edson Martins, para mim motivo de muita
honra.

Eu queria dizer para o Deputado Hermínio Coelho que
acabou de usar a palavra aqui, não seria uma forma de reba-
ter as suas palavras e as suas acusações, até porque eu acho
que o Deputado tem total liberdade e faz parte da sua prerro-
gativa fazer aquilo que ele disse. No entanto, nós temos ferra-
mentas e mecanismos para apurar esse tipo de denúncia que
ele investigou de forma mais aprofundada do que utilizar da
palavra da Tribuna da Assembleia. Nós temos requerimentos,
nós temos formas de requerer documentalmente tudo que foi
feito, que deixou de fazer, o que está na Justiça, o que está no
Tribunal de Contas, o que está no Ministério Público, e averi-
guar se houve ou não desvio. O quanto foi desviado? O quanto
resta? O quanto foi aplicado?

Então, eu queria aqui sugerir ao Deputado, que eu te-
nho uma consideração muito grande, apreço e carinho e res-
peito, que antes de proferir uma denúncia muito séria, que se
utilize do mecanismo de requerer os documentos que são de
suma importância para que essas denúncias sejam fundadas,
e não simplesmente denúncias daquilo que a gente muito ouve
falar.

Sr. Presidente, eu vim aqui falar também sobre a no-
meação do INCRA...

O SR. CLEITON ROQUE – Concede-me uma Questão de Or-
dem, Sr. Jean Oliveira, Deputado Edson, Presidente da Sessão
aqui? Sobre o que Vossa Excelência vai abordar um outro tema
aí, eu quero adentrar nessa discussão que Vossa Excelência
está falando referente a essas denúncias, que na realidade
ela tem que ser de fato fundamentada, porque a gente só
falar e dizer e não apresentar prova, e não apresentar indíci-
os, são palavras ao vento. Até porque, semana passada, o
MPF, não foi nada menos do que o Ministério Público Federal,
divulgou um ranking dos Governos mais transparentes do País,
Deputado Jean, onde Rondônia ficou entre os três Estados
mais transparentes, junto com o Ceará e o Espírito Santo,
pelas políticas implantadas pelo Executivo, entendeu? Então,
as denúncias elas devem ser feitas por este Parlamento assim
que forem apresentadas, mas não só com palavras, com do-
cumentos, com provas circunstanciadas, porque senão, só falar
que tem denúncias, de fato não tem efeito algum. Agora, se
tem, em qualquer das áreas do Governo está propicio a errar,
como nós estamos, que seja apresentada, com certeza será
fiscalizada pelo Ministério Público. Apresentou denúncia, ela é
consistente, vai ser processado seja qual for o Governador,
qual for o Deputado, qual for o gestor público.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Obrigado, Deputado Cleiton. Eu acho,
ainda voltando a esse assunto, que em momento algum o Par-
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lamento, que tem função de fiscalizar e apurar algumas de-
núncias externas que chegam até esta Casa, eu não vi em
momento algum, Deputado Lebrão, obstrução desta Casa em
apreciar qualquer tipo de denúncia ou matéria estranha que
possa aproximar um feito do Governo ao mal feito como assim
é conhecido. Então, eu não vejo obstrução, eu não vejo um
empecilho em trabalhar esta Casa, evidentemente que a Tri-
buna está aqui, a palavra do Deputado será respeitada, mas
quando se faz uma denúncia sem matéria fundada, fundamen-
tada, fica assolando um clima de desconfiança, cria-se um
desgaste desnecessário. O Poder Público já vem desgastado
pelo seu efeito natural dos acontecimentos em nível de Brasil e
de mundo, não é diferente de Rondônia, não é diferente de
Porto Velho, mas eu volto aqui a frisar de que, está aqui o
Deputado que chegou aqui agora, eu estou citando, Deputado,
Vossa Excelência na minha fala, Deputado Hermínio, que res-
peito Vossa Excelência, tenho um carinho, não preciso ficar
falando isso aqui, porque as minhas atitudes já comprovam
isso, mas que realmente cria-se um desgaste desnecessário.
Vossa Excelência tem as ferramentas legais através de reque-
rimento, através de outros tipos de situações aqui que a Casa
proporciona para poder averiguar sem a necessidade de criar
essa expectativa, que muitas vezes pode ser frustrada e o des-
gaste não volta atrás.

Mas, enfim, o que eu falava, Presidente, e aí fui
aparteado pelo meio da minha fala, o Deputado Cleiton me
aparteou e acabei voltando no assunto, mas progredindo, fa-
lando adiante, falar sobre a nomeação do Brito do INCRA para
aquele importante órgão federal que tem uma função história
para Rondônia sem mensurar a importância. Mas dizer que o
Brito do INCRA é uma pessoa técnica e política, certeza abso-
luta que com essa escolha não teremos lá um tecnocrata para
burocratizar os trâmites da documentação para solução agrá-
ria e fundiária do nosso Estado. Ainda hoje de manhã fiz ques-
tão de ligar e parabenizá-lo pela nomeação ao cargo e em fala
com ele, ele pediu para que eu retransmitisse aqui em nome
dele que está de portas abertas para a Assembleia Legislativa,
para através das demandas que chegam a esta Casa, que lá,
aquele órgão, aquela instituição possa estar fazendo um tra-
balho para poder resolver os problemas que assolam o Estado
de Rondônia.

No mais, muito obrigado, ficam aqui as minhas pala-
vras, senhor Presidente Edson Martins.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado, Deputado
Jean Oliveira, pelas suas palavras. Encerrandas as Breves Co-
municações, passamos ao Grande Expediente.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Tem Grande Expediente?

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Tem sim. O Deputa-
do Laerte Gomes é o primeiro orador inscrito no Grande Expe-
diente. O Deputado Laerte está presente?

O SR. HERMÍNIO COELHO – Questão de Ordem.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Questão de Ordem
ao Deputado Hermínio.

O SR. HERMÍNIO COELHO – O Deputado Laerte está aí, se ele
não estivesse eu falaria no lugar dele, eu não vou usar muito
tempo, não.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Deputado, temos a
ordem. Aqui o próximo é o Deputado Adelino Follador, qur abre
mão para...

O SR. HERMÍNIO COELHO – Mas eu quero uma Questão de
Ordem então, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – O Deputado Adelino
fala e Vossa Excelência faz a Questão de Ordem, pode ser?

O SR. HERMÍNIO COELHO – Antes do Deputado Adelino falar
na Tribuna, eu quero Questão de Ordem. Só para dizer, Depu-
tado Jean, o seguinte, Deputado Jean: Vossa Excelência fala
em denunciar. Denunciar eu denunciei em vários lugares. Aqui
na Assembleia, eu pedi CPI, só tive a minha assinatura, nunca
tive apoio de nenhum Deputado sobre essa questão. E outra
aí, Vossa Excelência falar, agora, dizer, dizer que... O próprio
Governo sabe, quem desgraçou a vida do Confúcio no primeiro
mandato foi Mosquini, Bessa e companhia, ele sabe disso. De-
pois que ele ficou livre desse povo, o Governo ficou mais ma-
neiro, mais leve. Por isso, Deputado Jean, quando eu falo, quan-
do eu falo, eu vou ver o quê que eu faço, eu não vou deixar
esse cara fazer o quer, que ele fez com esse um milhão de
reais e ficar de graça, eu vou ver de que forma, eu não tenho
condições de fazer levantamento sozinho e vou denunciar no
Estado inteiro o que ele fez, que ele fez lambança de todo tipo
com esse dinheiro, fez, não fez nenhuma obra, não terminou
nem uma obra com esse dinheiro, um bocado ele desviou e o
outro foi mal aplicado, porque infelizmente com obras mal aca-
badas, mal terminadas que nunca foram terminadas. É isso.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhor Presidente, Senhores
Deputados, imprensa, pessoal aqui presente. Eu hoje protocolei
nesta Casa um Projeto de Lei alterando a Lei que criou o IDARON
no Estado de Rondônia, a Lei Complementar 215 que cria a
Agência de Defesa Sanitária Agrossilvopastoril do Estado de
Rondônia – IDARON. Tendo em vista, Deputado Marcelino, De-
putado Edson, Deputado Lebrão, que é um órgão muito impor-
tante no Estado de Rondônia e um órgão técnico, e é impor-
tante que seja, toda vez que troque o seu Presidente, que seja
um técnico do órgão, a pessoa que seja efetiva do órgão. Nós
não podemos, o setor produtivo principalmente, eu faço parte
de um grupo do Grito da Pecuária, eu vejo todos questionando
e eu recebi uma reivindicação de várias pessoas para que a
gente altere a Lei, igual a EMATER, Deputado Marcelino, que
quando for trocar, que troque, que o Governo do Estado conti-
nue tendo todo o direito de nomear, mas que seja um técnico
ligado ao setor, que seja concursado.

Então, a redação a partir de agora, essa redação seria
mudada, aonde será indicado pelo Secretário da Agricultura e
do Instituto, vai ter que passar pelo Conselho, como normal-
mente passa, nomeados pelo Governador do Estado diretores
e demais cargos, mas tem que ser um servidor efetivo. Eu
acho que isso cria uma credibilidade perante o setor e cria
credibilidade também perante os órgãos internacionais sobre
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a exportação da carne, eu acho que o IDARON é um órgão que
sempre foi respeitado, um órgão que tem sempre dado certo,
desde a época do ex-governador Bianco, que foi criado, sem-
pre todos os governadores mantiveram pessoas técnicas. Mas
nós não podemos ficar na instabilidade, sai fulano, não, sicra-
no vai indicar. Então, nada contra quem indica, mas que seja
um técnico efetivo do órgão para que a gente não fique nessa
expectativa e talvez as indicações políticas, às vezes são pes-
soas competentes e às vezes não. Então, que o Governo do
Estado, com essa nova redação, tenha toda liberdade para
nomear, mas sim dentro do quadro efetivo. Eu quero também
trazer um outro assunto que hoje eu discuti já com o chefe da
Casa Civil, já discuti com o Secretário da SEDAM e é uma Lei
que nós aprovamos aqui nesta Assembleia, aqui nesta Casa, a
Lei 3.769, de 21 de 03 de 2016. Agora no mês de março, Depu-
tado Lebrão, nós aprovamos uma Lei, aonde nós... Eu pedi
para o pessoal técnico, o pessoal gabaritado que fizesse um
levantamento, porque sobre as taxas, sobre quanto que era o
valor e quanto que hoje é, Deputado Cleiton. E nós aqui levan-
tamos, hoje, para o Plano de Manejo, uma taxa, as taxas que
ficavam em R$ 27.795,00, hoje ficam R$ 83.387,00, Deputado
Lebrão, o senhor é da área. Então, comparando com o Estado
do Amazonas, Deputado Lebrão, que o senhor é do setor, no
Amazonas ficam R$ 12.715,00, a mesma taxa que aqui nós
pagamos oitenta e três mil. Também comparando com Mato
Grosso, fica R$ 8.317,00 e comparando com o IBAMA é R$
3.839,00 a taxa do mesmo licenciamento, do mesmo valor.
Então, a taxa que era antigamente pela SEDAM, que já era
cara, R$ 27.000,00, passou para R$ 83.000,00.

Vou fazer aqui outra comparação de uma taxa que foi
paga por uma empresa lá de Cujubim, R$ 3.785,00 passou
para R$ 10.242,00. Nós temos aqui as outras taxas que foram
pagas. Hoje, só para pedir uma vistoria, é R$ 4.550,00. Quan-
do um técnico vai e faz várias vistorias, triplicou então o valor
desses acompanhamentos.

Então, nós queremos aqui, por exemplo, a questão da
mesma quantidade de madeira, mesmo processo onde pagava
R$ 24.221,76, passou para R$ 48.872,00. Uma taxa que era R$
5.098,55 passou para R$ 10.385,030. Então, uma taxa de R$
18.662,084, passou para R$37.875,080. Então, hoje, quero di-
zer que o setor madeireiro está numa situação muito difícil. A
energia praticamente dobrou em 45, 50% de aumento na ener-
gia nos últimos tempos agora, aí com essas taxas nesse valor
da SEDAM, inviabiliza o setor e eu conheço três amigos madei-
reiros que fecharam as portas.

Então, parece que aumentando as taxas, não, mas, De-
putado, nós estamos numa crise, mas isso a crise fica pior, o
pessoal vai para clandestinidade, Deputado Lebrão, o senhor
conhece. Hoje, para você licenciar, para fazer um carvão de
uma madeira que vai ser queimada, ela aumentou cinco vezes
porque antes era pago pela área, agora tem uma taxa mínima
que você tem que pagar, então, os pequenos, o pessoal que
mexe com carvão, todo mundo vai à clandestinidade, ninguém
vai se regularizar mais. Então, eu pedi para o Secretário da
SEDAM, Deputado Jesuíno, mandei uma cópia desse levanta-
mento e estou fazendo um levantamento também na área do
garimpo que está a mesma coisa com essas taxas, nós preci-
samos que o Secretário veja isso e que nós o chamemos aqui
para que se discuta junto para poder... Já foi revogada uma

vez essa Lei e veio de novo superdimensionada isso aí. Eu
estive na SEDAM, diz que foi um Procurador que fez por conta
dele. Então, todo mundo diz que o Procurador chegou, “não,
isso aqui é tanto, não, tem que ir para tanto, isso aqui tem
que ir para tanto.” Eu acho isso uma coisa muito perigosa, e
às vezes a gente nesta Casa também vota leis muito corren-
do, porque quando se trata de lei para aumentar ‘muda o
artigo, o inciso e tal’, aí, se não fizer estudo, se não pegar um
pessoal técnico e fizer um estudo, você não consegue detec-
tar esse tipo de coisa.

Então, eu acho que nós temos que trazer o Secretário
aqui a esta Casa, Deputado Jesuíno, já conversamos hoje, e
fazer uma discussão em cima, Deputado Saulo, também, para
que a gente não mate, para que a gente não contribua para
destruir ainda os poucos empregos que tem no Estado de
Rondônia, Deputado Jean, é muito importante nós mantermos
o emprego, nós temos que cobrar, sim, as taxas, trazer todo
mundo na legalidade, mas dentro daquilo que dá para exigir
que eles paguem para que não prejudique o setor e automa-
ticamente desempregue mais gente do que está sendo hoje
desempregada. Muito obrigado.

(Às 16h22minutos o senhor Edson Martins passa a
Presidência ao senhor Lebrão)

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Parabéns, Deputado Adelino.
Lamentavelmente, o setor produtivo madeireiro passa aí por
uma dificuldade muito grande, mas com a força e a experiên-
cia dos Deputados nós haveremos de resolver esse problema.

Ainda no Grande Expediente, com a palavra o Deputado
Lazinho da Fetagro, por vinte minutos, com direito a apartes.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado, senhor Presidente
Lebrão. Cumprimentar todos os nossos Deputados, o público
presente, pessoal nosso, companheiros da Casa, que contri-
buem com esse trabalho da imprensa e todos.

Senhor Presidente, hoje eu venho a esta Casa para re-
latar um fato que está acontecendo no Estado de Rondônia, e
são muitos que acontecem como esse, sobre um processo de
disputa por uma terra lá em Vilhena, uma área de terra em
Vilhena, na Fazenda Dois Pinguins. Essa fazenda, essa terra
era um CATP, e esse CATP por muitos anos ele foi abandona-
do. Quando foi nos anos 80, 85, um grupo de 42, 25, primeiro
42 famílias entraram para dentro dessa área. Até 2005 não
havia questionamento nenhum sobre a posse da terra. E em
2005, quando as terras na região começaram a se valorizar,
uma pessoa se dizendo dona, e com esse CATP entrou na
Justiça para retomada da área. As famílias viviam lá há 10,
12, 15 anos. O Incra, antes disso, entrou com pedido de reto-
mada dessa área na Justiça, e em Brasília o Incra já tinha
ganho em 2005 a retomada dessa área. Só que aí entra a
questão jurídica do processo de efetivação da retomada des-
sa área e o suposto proprietário entrou na Justiça para reto-
mada aqui no Estado. Ele entrou, lá em Brasília a área já era
do Incra novamente e aqui no Estado a Juíza, à época, lá de
Vilhena deu o mandado de reintegração de posse e despejar
as famílias dessa área. No despejo houve confronto lá, lá nos
anos de 2005. Nesse confronto foram presos 16 trabalhado-
res, e aí não é sem-terra, eram pessoas que viviam nessa
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área há mais de 10 anos. Não eram mais sem-terras, que a
casa que estava lá, o pasto que estava lá, a lavoura que estava
plantada, tudo já era dessas famílias que viviam lá. E a Juíza,
à época, mandou despejar essas famílias. Mandou despejar,
houve o confronto, houve a prisão de 16 trabalhadores, inclu-
sive mulheres, e essa prisão resultou num processo, eles fo-
ram condenados em primeira e segunda instâncias. E agora,
com a nova versão do Supremo Tribunal e em condenação em
segunda instância, tem que ser presos esses 16 trabalhado-
res, 18 trabalhadores, eu preciso ver o número exato, se são
16 ou 18, estão com mandado de prisão expedido aqui no Es-
tado. Vão para a cadeia. Vão para a cadeia esses trabalhado-
res, essas famílias que viveram nessa área por mais de 10
anos, com todas as benfeitorias feitas nessa área por essas
famílias e agora, infelizmente, a qualquer momento podem
ser presas novamente.

Aí o que é que aconteceu? Quando a pessoa, quando
foram despejadas essas famílias, lá naquela região, a área foi
repartida entre outras pessoas para descaracterizar, isso feito
pelo suposto dono, para descaracterizar o acúmulo da propri-
edade. Por que é que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo
que a Justiça, às vezes, acaba nos deixando perplexos com o
que acontece. Quando, e eu não sou a favor de invasão de
áreas, ocupação de áreas que são áreas que fazem a produ-
ção, que tem a produção, não é esse o debate aqui. Mas quan-
do isso acontece, nesses casos, normalmente o Incra ou o
Governo compra essa terra para repartir, para fazer a reforma
agrária. Nesse caso, o Incra retomou a área, Deputado Jean,
para o Governo Federal novamente, para o Incra novamente,
para fazer o assentamento em cima dessa decisão da Justiça
Federal, a Justiça Estadual deu ganho de causa para o suposto
proprietário. As áreas concedidas naquela época tinham as
cláusulas resolutivas para cumprir e não foi cumprida por mais,
foi nos anos 70, por mais de 15 anos. Essas famílias adentram
a área, trabalham lá, não tinha dono, apareceu dono por 10
anos, 12 anos e depois, do nada, apareceu o dono e essas
terras hoje foram todas cortadas. E essas famílias, esses pais
de família, inclusive, vice-presidente da FETAGRO hoje, é uma
dessas pessoas que à época era Presidente de Sindicato, ele
nem entrou na área, ele já tem a terra dele, mas por ele ser
Presidente de Sindicato, na época, e estar do lado dos colo-
nos, que aí não é sem-terra, lá dos colonos, acabou sendo
condenado e agora pode ser todo mundo preso. Estou repetin-
do várias vezes porque isso no nosso Estado acontece de vári-
as formas e em vários locais.

Eu quero deixar aqui para que a sociedade rondoniense,
que a Justiça rondoniense possa analisar os fatos caso a caso,
quando julgar. Tentar conhecer a realidade da área quando
julgar.  E o mais incrível é que mesmo nesse período que hou-
ve esse problema naquela região, o suposto dono tinha muitos
aliados e um dos aliados foi pego nas imediações dessa fazen-
da com caminhonete dessas Saveiros, com umas 20 armas
em cima. Também não foi preso. Não foi preso. Agora, para
que ele tinha essas 20 armas eu não sei. Então, a Justiça fez
um papel de fazer com que a lei fosse cumprida conforme o
interesse de grupos. E, aí, ó, essas famílias vão ser presas, eu
quero deixar aqui o meu protesto, a minha indignação de ver o
tratamento dado para essas famílias que viviam nessas terras
há mais de 10 anos, há mais de 10 anos e que agora podem

ser presas por uma decisão arbitrária da Justiça lá de Vilhena,
que condenou lá esses trabalhadores, volto a repetir, que não
são sem-terras.

Então, eu trago esse alerta. Isso pode acontecer em
muitas outras áreas do Estado, Deputado Jesuíno, tem 40 áre-
as no Estado sendo retomadas pelo INCRA. Tem áreas que já
têm 15 anos na Justiça e não é julgada a causa porque não
cumpriram as cláusulas resolutivas quando essas terras foram
cedidas para essas famílias ou para essas pessoas. Então,
muitos problemas podem ocorrer, o mais rápido possível nós
temos que sanar esse problema da regularização fundiária.
Agora, que fique aqui um protesto deste Deputado, e peço o
apoio deste Parlamento para que essas injustiças não aconte-
çam mais no nosso Estado.

Era isso, senhor Presidente. Muito obrigado.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Parabéns, Deputado Lazinho.
Ainda no Grande Expediente, o Deputado Cleiton Roque,

por vinte minutos, com direito a apartes.

O SR. CLEITON ROQUE – Cumprimentar o senhor Presidente
Deputado Lebrão; demais Deputados que participam desta ses-
são, funcionários desta Casa; a imprensa; as pessoas que es-
tão nos acompanhando aqui pela galeria da Assembleia
Legislativa, saudação a todos vocês.

Senhor Presidente, eu venho a esta Tribuna nesta tarde
anunciar o reinício das obras da duplicação da Avenida Riachuelo
e o restante dos asfaltos no município de Pimenta Bueno. Nós,
e falo isso após vários meses que se arrastou essa situação,
trazendo um transtorno injustificável para a população, princi-
palmente os moradores dessa avenida do Município de Pimen-
ta Bueno. Essa obra iniciou-se no começo de 2014, por erro de
projeto e pela falta da conclusão da drenagem pela Prefeitura
a obra foi paralisada e após diversas reuniões com a equipe
técnica do DER, os técnicos da Prefeitura, as lideranças do
município, Câmara de Vereadores, o próprio Prefeito, o Depu-
tado Só Na Bença também foi uma das pessoas que trabalhou
muito para que essa obra fosse retomada. E nós aí, ela quase
foi cancelado o contrato, Deputado Adelino, algumas semanas
atrás. Por insistência nossa, por insistência da classe política
de Pimenta Bueno, que buscamos o diálogo com a equipe téc-
nica do DER e da Prefeitura, chegou a um denominador co-
mum nas últimas semanas, e ontem nós tivemos a visita do
Diretor Geral do DER, Ezequiel Neiva, na sede da Residência
do DER de Pimenta Bueno, e foi assinada a Ordem de reinício
da obra, com prazo para conclusão de quatro meses.

Então, nós agradecemos o empenho do Ezequiel Neiva,
que tem feito um trabalho que merece o nosso reconhecimen-
to, tem sido uma pessoa atenciosa, tem sido uma pessoa que
tem buscado resolver os problemas existentes no seu Depar-
tamento, e tem trabalhado para que essas obras que estão
paralisadas em alguns municípios sejam retomadas. Recente-
mente o vi anunciando a retomada em vários outros municípi-
os, mas essa de Pimenta Bueno é especial para nós. Porque
Pimenta Bueno é a cidade que eu resido, é a minha casa e na
qual nós temos uma responsabilidade ainda maior de estar
ajudando. E, ontem, nós pudemos receber ali vários Vereado-
res e todos nós muito gratos pela atenção do próprio Governo
do Estado para que não fosse perdido o recurso, que fosse
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cancelado o contrato anterior. Mas mesmo alegre pela retoma-
da da obra da Riachuelo, eu digo que o peso só sairá das nos-
sas costas, Deputado Lebrão, quando for concluída a obra,
quando não tiver mais problemas de alagamentos nas residên-
cias dos moradores, dos empresários, e ali tem vários comér-
cios que são, Deputado Jesuíno, muito prejudicados pela falta
da infraestrutura. E eu tenho certeza que dentro dos próximos
quatro meses essa carga que está nos ombros não só nossa
como do nosso colega Deputado Só Na Bença, dos Vereadores
da Câmara, do Prefeito, das lideranças políticas, do Diretor
Geral do DER, será tirada com a conclusão da obra.

E não é só, somente ali da Riachuelo foi retomada a
conclusão de mais de 3.300 metros de asfalto no perímetro
urbano, principalmente no bairro Triângulo Verde, no bairro
Liberdade e são os próximos dessa avenida. Então, ontem foi
um dia muito importante, nós ainda visitamos a RO-489 que
interliga a RO-010 até o município de São Felipe. O Diretor
Geral do DER, Ezequiel Neiva, pôde constatar que o recurso do
Estado está sendo muito bem empregado, muito bem investi-
do, a obra é de qualidade, uma obra, Deputado Jesuíno, em
torno de 10 milhões de restauração, em torno de 27 quilôme-
tros de asfalto que interliga a RO-010 ao município de São
Felipe. Já vinha se arrastando esse problema há uns 6, 7 anos,
o Estado garantiu recurso pelo FITHA e está praticamente con-
cluído, 96% da obra já foram entregues, faltando, Deputado
Redano, parte do meio fio e a sinalização da rodovia. Nós per-
corremos toda a rodovia, realmente ficamos felizes que mais
uma obra na qual acampamos junto com nossos companhei-
ros para que ela fosse iniciada, para que ela não fosse parali-
sada e para que ela fosse concluída e está sendo, estamos na
reta final de ser inaugurada, levando esse benefício para toda
população, Deputado Redano, ali de São Felipe, Parecis, o dis-
trito de Novo Paraíso, Santa Luzia que usufrui dessa rodovia
para escoar a produção. Também visitamos o Instituto Abaitará,
esse outro grande investimento por parte do Governo do Esta-
do em Pimenta Bueno, onde temos alunos do Estado inteiro em
ensino integral voltado ao curso técnico profissionalizante de
agroecologia, e onde também tem mais uma obra do Governo
do Estado que nos próximos 20 a 25 dias será concluída, que é
o asfaltamento com o alargamento da RO-010, no trecho pró-
ximo ao Instituto Abaitará, bem como a infraestrutura asfáltica
que dá acesso até a sede do Instituto. Visitamos ontem a obra,
pudemos constatar que está praticamente concluída, faltando
uma galeria na entrada do Instituto e parte do meio fio da
sinalização. Então, eu quero aqui nesta tarde agradecer ao
Governo do Estado por esses importantes benefícios que tem
levado para a nossa região, além de estar acontecendo tam-
bém neste momento o investimento das emendas oriundas do
ano passado, totalizando, além dessas obras que já falei, tem
uma outra obra de emendas, Deputado Aírton, individual de
nossa autoria, emendas do Deputado Só na Bença, emendas
do Presidente desta Assembleia, Maurão de Carvalho, emen-
das do nosso companheiro Hermínio Coelho desta Casa está
sendo investido em Pimenta Bueno para restauração, para tapa-
buracos e micro revestimento em mais de 40 quilômetros de
asfalto no perímetro urbano. Essa obra também já está adian-
tada, está em execução neste momento, totalizando, Deputado
Neidson, R$ 2.950.000,00 de recursos do Governo do Estado
indicado ao orçamento através de emendas individuais de qua-

tro Parlamentares desta Casa. Então, nós que representamos
aquele município, representamos aquela região principalmente,
ficamos muito gratos pela presença do Governo do Estado
naquele município.

E temos outras novidades, temos outras ações que de-
vem ocorrer ainda este ano como a reforma e ampliação da
Escola Orlando Bueno, recurso pelo PIDISE, Deputado Adelino,
era para ter sido iniciado ainda este mês, houve um problema
de adequação na planilha de valores e nós entendemos em
comum acordo com a Secretaria de Educação, com os técni-
cos da SEPOG que cuida do PIDISE de que essa obra será
iniciada após o período eleitoral. Então, tudo indica que no
mês de novembro iniciaremos a ampliação e reforma da Es-
cola Orlando Bueno, no bairro Nova Pimenta, uma obra de R$
2.800.000,00, bem como a reforma e ampliação da Escola
Valdir Manfredinho, que é uma Escola de Ensino Fundamental
que atende bairros importantes do nosso município também,
uma obra projetada em torno de R$ 4.000.000,00 reais e já
está sendo encaminhado esta semana para a SUPEL para lici-
tação, dentre outras coisas. Então, eu acredito que nós estamos
no caminho certo, o desenvolvimento daquele importante mu-
nicípio do nosso Estado, o município de Pimenta Bueno, o re-
curso do Governo do Estado chegando com as ações, partici-
pações decisivas desta Casa, do nosso mandato e dos man-
datos de nossos companheiros.

Sr. Presidente, era isso que eu tinha para esta tarde.
Muito obrigado.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Parabéns, Deputado. Encer-
rado o Grande Expediente, passemos às Comunicações de Li-
deranças. Não há oradores inscritos. Encerradas as Comuni-
cações de Lideranças, passemos à Ordem do Dia.

Faço um apelo ao Deputado Aírton Gurgacz que possa
me assessorar como 1º Secretário.

Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura das
proposições recebidas.

O SR. AIRTON GURGACZ (Secretário ad hoc) - Procede à
leitura das proposições recebidas

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LÉO MORAES. Requer à Mesa
Diretora, na forma regimental, que seja oficializado ao Exmº
Sr. Governador do Estado que preste informações sobre as
ações e saldo orçamentário do Fundo Estadual de Combate e
Erradicação da Pobreza de Rondônia - FECOEP-RO.
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ALEX REDANO. Concede o
título de utilidade pública à Associação dos Trabalhadores Ru-
rais do Assentamento Migrante do Ariquemes - ATRAMA, do
município de Ariquemes.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEX REDANO. Requer ao
Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia – DETRAN,
informações acerca da cobrança de taxa sobre a fiscalização
de veículos automotores quanto à ausência de extintores de
incêndio.
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO DEPUTADO ADELINO
FOLLADOR. Dá nova redação ao § Único, do artigo 11, da Lei
Complementar nº 215, de 19 de julho de 1999, que “Cria a
Agência de Defesa Sanitária Agrossilvopastoril do Estado de
Rondônia – IDARON”.
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- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO DEPUTADO LÉO
MORAES. Altera Lei Complementar nº 847, de 08 de dezembro
de 2015, que “dispõe sobre a situação funcional e cedência à
Superintendência de Polícia Técnico-Científica – POLITEC, cri-
ada pela Lei Complementar nº 828, de 15 de julho de 2015,
dos Policiais Civis lotados no Departamento de Polícia Técnica
– DPT, ocupantes dos cargos de Perito Criminal, Agente de
Criminalista, Técnico de Laboratório, Escrivão de Polícia,
Datiloscopista Policial e Técnico de Necropsia”.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO SAULO
MOREIRA. Concede Medalha de Mérito Legislativo ao 1º Te-
nente da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, Wesley Lojor
da Costa.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO SAULO MOREIRA. Requer à
Mesa Diretora, a concessão de Voto de Louvor aos Policiais da
Força Nacional de Segurança Pública.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABALD. Requer
Voto de Louvor, para o Agente Penitenciário, Godoaldo Ribeiro
dos Santos, pelo ato voluntário, realizando manutenção e con-
serto dos armamentos pertencentes à Secretaria de Estado da
Justiça de Vilhena/RO, demonstrando zelo pelo patrimônio
público.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer
Voto de Louvor, para os 30 Reeducandos e 27 Servidores, pelo
trabalho desempenhado na reforma do Estádio Aluízio Ferreira
de Oliveira, realizado nesta Capital.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer à
Mesa Diretora que solicite ao Poder Executivo que interceda
junto ao Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidada-
nia – SESDEC, com cópia ao Comandante Geral da Polícia Mi-
litar, para que preste esclarecimento no que tange aos critéri-
os de classificação dos Policiais e Bombeiros Militares para a
convocação para o Curso de Instrução de Nivelamento de Co-
nhecimento para Grandes Eventos da Força Nacional de Segu-
rança, no âmbito do Estado de Rondônia.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer à
Mesa Diretora cópia na íntegra de documentos no que tange à
Mensagem 097, de 06 de junho de 2016, do Poder Executivo,
referente ao Projeto de Lei em que altera o artigo 1º, o inciso
I do artigo 4º, o § Único do artigo 6º e o caput e § Único do
artigo 12 da Lei nº 3.447, de 15 de setembro de 2014, que
“dispõe sobre a criação do Conselho Estadual das Cidades do
Estado de Rondônia – ConCidades/RO, e dá outras providênci-
as”.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer à
Mesa Diretora que solicite ao Comandante do Corpo de Bom-
beiros Militar do Estado de Rondônia informações quanto à
Gratificação de Motorista criada pela Lei 2.462, de 17 de maio
de 2011.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica a necessi-
dade de reforma parcial no telhado e piso e renovação da
pintura da Escola João Bento da Costa, em Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV. Indica a necessi-
dade de recuperação de parte do muro, telhado e sala de aula
na Escola Manaus, em Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA. Indica ao Gover-
no do Estado, com cópia ao Departamento de Estradas de Ro-
dagem, Infraestrutura e Serviços Públicos do Estado de
Rondônia – DER/RO, a necessidade de recuperar, patrolar,

encascalhar e sinalizar a Estrada que liga Porto Velho ao Dis-
trito de São Carlos/Baixo Madeira.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA. Indica ao Gover-
no do Estado, com cópia ao Departamento de Estradas de Ro-
dagem, Infraestrutura e Serviços do Estado de Rondônia – DER/
RO, necessidade de recuperar, patrolar, encascalhar e sinali-
zar as estradas vicinais de Alta Floresta d´Oeste/RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA. Indica ao Gover-
no do Estado, com cópia ao Departamento de Estradas de Ro-
dagem, Infraestrutura e Serviços Públicos do Estado de
Rondônia – DER, a necessidade de substituir pontes de madei-
ra por de concreto nos Distritos de Jaci-Paraná, União Bandei-
rantes, Vista Alegre do Abunã, Nova Califórnia e Extrema de
Rondônia,  no município de Porto Velho/RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA. Indica ao Gover-
no do Estado a necessidade de prestar assistência aos ribeiri-
nhos dos municípios que especifica, no âmbito do Estado de
Rondônia.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA. Indica ao Gover-
no do Estado, com cópia à Secretaria de Estado da Educação –
SEDUC, a necessidade de que seja construído um refeitório na
E.E.E. Fundamental e Médio, “Professor Daniel Nery da Silva,
Zona Leste, Porto Velho/RO”.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA. Indica ao Gover-
no do Estado a necessidade de que seja enviado a esta Casa
de Leis Projeto de Lei nos moldes do Anteprojeto de Lei em
anexo.
- INDICAÇÃO DA DEPUTADA LÚCIA TEREZA. Indica à Superin-
tendente Estadual de Gestão de Pessoas – SEGEP, senhora
Helena Bezerra, a adoção de imediata providência para a de-
volução de documentos pessoais e Carteira de Trabalho e Pre-
vidência Social – CTPS, por meio de mutirão, diante o extenso
número de documentos retidos pelo Estado de Rondônia.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES. Indica ao Exmº. Sr.
Governador do Estado de Rondônia, com cópia ao Departa-
mento de Estradas de Rodagem e Transporte – DER, a neces-
sidade de viabilizar a recuperação da Rua Cachoeirinha, do
Bairro Nova Esperança, no município de Porto Velho.
 - INDICAÇÃO DEPUTADO ALEX REDANO. Indica ao Poder Exe-
cutivo Estadual a necessidade efetiva da Polícia Civil no Municí-
pio de Itapuã D’Oeste.
- INDICAÇÃO LÉO MORAES. Indica ao Senhor Governador do
Estado de Rondônia, com cópia ao Departamento de Estradas
de Rodagem e Transporte – DER, a necessidade de viabilizar a
recuperação na Estrada Vicinal, Linhas 22, 27 e G-45 na região
da Gleba Garça, no município de Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LÉO MORAES. Indica ao Senhor
Governador do Estado de Rondônia, com cópia ao Departa-
mento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços –
DER, a necessidade que sejam feitos serviços de reabertura,
encascalhamento da estrada que liga a RESEX Cuniã até o
Distrito de São Carlos, com uma extensão de aproximadamen-
te 14 quilômetros, no município de Porto Velho.

Lidas as proposições, senhor Presidente.

(Às 16h48min o senhor Lebrão passa a Presidência ao
senhor Edson Martins)

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Nós temos um co-
municado aqui. Comunicado aos líderes partidários.
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Em conformidade ao que dispõe o Regimento Interno,
os mesmos devem indicar nomes de Parlamentares junto à
Mesa no formulário próprio para a composição da Comissão
Especial de autoria do Deputado Léo Moraes, com a finalidade
de apresentar melhorias para a classe de Bombeiros Civis e
discutindo dessa forma a necessidade da amortização e ade-
quação da Lei vigente.

Então, esse comunicado é para os líderes partidários
indicarem nomes dos Parlamentares para composição dessa
Comissão.

Solicito ao senhor Secretário proceder à leitura das
matérias a serem apreciadas.

O SR. AIRTON GURGACZ (Secretário ad hoc) -
(INDICAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DAS
COMISSÕES)

Sr. Presidente,
Em conformidade ao que dispõe o inciso VI do artigo 97

do Regimento Interno, na qualidade de Líder da Bancada do
PMN, indico o nome do senhor Deputado Dr. Neidson para inte-
grar a Comissão Temporária Especial, com a finalidade de apre-
sentar melhorias para a classe de Bombeiros Civis, discutindo
dessa forma a necessidade da amortização e adequação da lei
vigente.

(INDICAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DE
COMISSÃO)

Sr. Presidente,
Em conformidade ao que dispõe o inciso VI do artigo 97

do Regimento Interno, na qualidade de Líder da Bancada do PP,
indico o nome do senhor Deputado Aélcio da TV para integrar
a Comissão Temporária Especial, com a finalidade de apresen-
tar melhorias para a classe de Bombeiros Civis, discutindo des-
sa forma a necessidade da amortização e adequação da lei
vigente.

(INDICAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DE
COMISSÃO)

Sr. Presidente,
Em conformidade ao que dispõe o inciso VI do artigo 97

do Regimento Interno, na qualidade de Líder da Bancada do
PDT, indico o nome do senhor Deputado Hermínio Coelho para
integrar a Comissão Temporária Especial, com a finalidade de
apresentar melhorias para a classe de Bombeiros Civis, discu-
tindo dessa forma a necessidade da amortização e adequação
da lei vigente.

(INDICAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DE
COMISSÃO)

Sr. Presidente,
Em conformidade ao que dispõe o inciso VI do artigo 97

do Regimento Interno, na qualidade de Líder da Bancada do
PMN, indico o nome do senhor Deputado Jesuíno Boabaid para
integrar a Comissão Temporária Especial, com a finalidade de
apresentar melhorias para a classe de Bombeiros Civis, discu-
tindo dessa forma a necessidade da amortização e adequação
da lei vigente.

(INDICAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DE
COMISSÃO)

Sr. Presidente,
Em conformidade ao que dispõe o inciso VI do artigo 97

do Regimento Interno, na qualidade de Líder da Bancada do
PTB, indico o nome do senhor Deputado Léo Moraes para in-
tegrar a Comissão Temporária Especial, com a finalidade de
apresentar melhorias para a classe de Bombeiros Civis, discu-
tindo dessa forma a necessidade da amortização e adequa-
ção da lei vigente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Solicito ao senhor
Secretário que proceda à leitura das demais matérias a se-
rem apreciadas.

O SR. AIRTON GURGACZ (Secretário ad hoc) -  REQUERI-
MENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer Voto de Lou-
vor para o Agente Penitenciário Godoaldo Ribeiro dos Santos,
pelo ato voluntário, realizando manutenção e conserto dos
armamentos pertencentes à Secretaria de Estado da Justiça
de Vilhena, demonstrando o zelo pelo patrimônio público.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão e vo-
tação o Requerimento do ilustre deputado Jesuíno Boabaid.
Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram,
os contrários se manifestem.

Está o aprovado o Requerimento. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.

O SR. AIRTON GURGACZ (Secretário ad hoc) -  REQUERI-
MENTO DO DEPUTADO SAULO MOREIRA. Requer à Mesa Dire-
tora a concessão de Voto de Louvor aos Policiais da Força
Nacional da Segurança Pública.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Requerimento de
autoria do ilustre deputado Saulo Moreira. Em discussão, em
votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram, os contrários de manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.

O SR. AIRTON GURGACZ (Secretário ad hoc) – REQUERI-
MENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOIABAID. Requer Voto de
Louvor para os 30 reeducando e 27 servidores pelo trabalho
desempenhado na reforma do Estádio Aluízio Ferreira de Oli-
veira, nesta Capital.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Requerimento de
autoria do ilustre deputado Jesuíno Boabaid. Os deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem.

Está o aprovado o Requerimento. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.

O SR. AIRTON GURGACZ (Secretário ad hoc) – VETO PAR-
CIAL 020/16 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 073. Veto Par-
cial ao Projeto de Lei Complementar nº 062/16, de autoria do
Poder Executivo, que “Altera e acrescenta dispositivos da Lei
Complementar nº 709, de 19 de abril de 2013, que “Cria o
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Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, estabele-
ce normas de composição, competência, funcionamento e dá
outras providências”.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Veto Parcial ao Pro-
jeto de Lei nº 062/16. Se encontra sem parecer. Solicito ao
Deputado Adelino Follador para que possa proceder ao pare-
cer pelas Comissões pertinentes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhor Presidente, Senhores
Deputados. É um Veto do Poder Executivo, de mensagem 073,
Veto Parcial 020. É uma mensagem do próprio Governador e
ele está vetando parcialmente o próprio projeto, o projeto dele.
Então, eu sou de parecer favorável que seja acatado o Veto
em função de que o Governo deve ter mudado alguma coisa...

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – O Veto é com relação às
emendas colocadas por esta Casa, precisa ver o que é, Depu-
tada Lúcia Tereza e Deputado Jesuíno Boabaid.

O SR. ADELINO FOLLADOR – É o outro projeto que nós tínha-
mos olhado aí. Mas aqui tem uma Emenda da Deputada Lúcia
Tereza, aonde tem uma Emenda também do Deputado Maurão.
O número de membros do Conselho que ela está, a Deputada
Lúcia Tereza está mudando.

Então, eu sou de parecer contrário ao Veto, Senhor Pre-
sidente. Cada Deputado aqui analise e vote conforme achar
melhor, mas vamos preservar a opinião da Deputada Lúcia
Tereza, com certeza pela rejeição do Veto, Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o pa-
recer do ilustre Deputado Adelino pela rejeição do Veto. O
Deputado Lazinho para discutir. Com a palavra.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Senhor Presidente, eu estive
dando uma olhada nessas emendas colocadas, elas só vêm a
acrescentar. Porque quando o Governo encaminhou para cá,
encaminhou com uma quantidade de membros e deixou algu-
mas organizações, algumas entidades que são envolvidas com
o setor foram deixadas de fora. E esta Casa propôs para que
essas organizações possam participar do Conselho, ou seja,
abriu mais para democracia, não prejudica o projeto. O Go-
verno, é claro, ele tem o direito dele de entender que um Con-
selho mais reduzido é melhor. Mas nesse caso aí é importante
que tenha espaço para a sociedade, se é um Conselho, que
ele possa ser primeiro, primeira coisa, paritário, e segundo,
que tenha representação em todos os setores.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Inclusive o Governo do Estado
pode nomear mais algum representante para que torne
paritário, já que nós incluímos algumas entidades civis. Então,
nada impede, porque o Conselho para ser legal, ele tem que
ser paritário. Então, o Deputado Lazinho tem razão, foi discu-
tido na Comissão de Educação e eu acho válida, muitas vezes
são pessoas que analisam esses projetos, nem é para o Go-
verno do Estado, são os assessores que analisam, muitas ve-

zes vetam coisas que não precisaria. Então, com certeza nós
poderíamos...

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Não havendo mais,
Deputado Jean, quer discutir o Projeto?

Não havendo mais quem queira discutir, em votação o
parecer pela derrubada do Veto do ilustre Deputado Adelino
Follador. Os Deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram, os contrários se manifestem.

Está aprovado o parecer.
Em votação o Veto. O painel já está aberto, votação

nominal. Precisando de 13 votos. Comunicar aos Deputados
que estiverem nos gabinetes, por favor, que venham ao Plená-
rio. Precisamos proceder à votação.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Senhor Presidente, para discutir o
Veto.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Para discutir o Pro-
jeto, o Veto já passou.

O SR. JEAN OLIVEIRA – O Veto, o Veto, o Veto. Eu gostaria,
estou tentando achar aqui, mas como está muito em cima da
hora, não está aqui no Plenário a Deputada Lúcia Tereza e
nem está o Deputado Saulo. Não, o Deputado Saulo é relator.
Os Deputados que emendaram o projeto para gente poder en-
tender a razão da Emenda e o que o Deputado Jesuíno, é um
Deputado que fez uma Emenda aqui, até porque trata de um
assunto muito importante, que é Direitos Humanos, pode pa-
recer que não é tão importante para alguns, mas eu insisto em
dizer que para muitos é de suma importância Direitos Huma-
nos e aí fica difícil a gente votar contra o Veto, uma vez que
não tem aqui os autores das Emendas para poder defender o
que cada Emenda fala.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Para derrubar o Veto é não,
não é, Senhor Presidente? Para derrubar o Veto é não?

O SR. LEBRÃO – Questão de Ordem, senhor Presidente. Que-
ria solicitar que Vossa Excelência convide os Deputados para
que venham ao Plenário, senão nós teremos aí uma votação
prejudicada.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Convido os Deputa-
dos que estiverem nos gabinetes, por favor, que venham ao
Plenário. Votação nominal. Registrar a presença do meu ami-
go Ciro, o Ciro lá da Extrema, da Ponta do Abunã. Companhei-
ro Ciro, muito obrigado pela presença.

VOTAÇÃO ELETRONICA

 - Deputado Adelino Follador - não
- Deputado Aélcio da TV - sim
- Deputado Airton Gurgacz - sim
- Deputado Alex Redano - não
- Deputado Cleiton Roque - sim
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- Deputado Dr. Neidson - sim
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputado Ezequiel Júnior - ausente
- Deputada Glaucione - ausente
- Deputado Hermínio Coelho - ausente
- Deputado Jean Oliveira - sim
- Deputado Jesuíno Boabaid - não
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - não
- Deputado Lebrão - não
- Deputado Leo Moraes - ausente
- Deputada Lúcia Tereza - ausente
- Deputado Luizinho Goebel - ausente
- Deputado Marcelino Tenório - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Ribamar Araújo - sim
- Deputada Rosangela Donadon - ausente
- Deputado Saulo Moreira - ausente
- Deputado Só Na Bença - sim

Com 09 votos Sim, 05 votos Não, está mantido o Veto
do Executivo.

Próxima matéria, Secretário.

O SR. AIRTON GURGACZ (Secretário ad hoc) – Encerradas
as matérias, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Encerrada a Ordem
do Dia. Passamos às Comunicações de Parlamentares. Com a
palavra o ilustre Deputado Jesuíno Boabaid, por cinco minutos,
sem apartes.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Presidente, eu vou abrir mão por-
que amanhã a gente tem ordinária, manhã a gente fala os
vinte minutos.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Deputado Jesuíno
Boabaid está abrindo mão da fala.

E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus, e antes de encerrar a presente Sessão, convoco Sessão
Extraordinária para em seguida, a fim de apreciarmos as se-
guintes matérias. Corrigindo. Em segunda discussão e votação
o Projeto de Lei 355/16, Projeto de Lei 362/16, Projeto de Lei
183/15.

Em primeira discussão e votação as seguintes matérias:
Projeto de Decreto Legislativo 058/16, Projeto de Lei 230/15,
Projeto de Decreto Legislativo 015/15, Projeto de Lei Comple-
mentar 049/16, Projeto de Lei Complementar  074/16, Projeto
de Lei 326/16, Projeto de Lei 083/16, Projeto de Lei 336/16,
Projeto de Lei 358/16, Projeto de Lei 363/16, Projeto de Lei
411/16, Projeto de Lei 413/16, Projeto de Lei 426/16, Projeto
de Lei 335/16, Projeto de Lei Complementar 095/16, Projeto
de Lei Complementar 078/16, Projeto de Lei Complementar
105/15, Projeto de Lei 385/16, Projeto de Lei 402/16.

Está encerrada esta Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 17 horas e 05 minutos).

ASSESSORIA DASSESSORIA DASSESSORIA DASSESSORIA DASSESSORIA DA MESAA MESAA MESAA MESAA MESA

ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA SESSÃO
 EXTRAORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA NONA LEGISLATURA.

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano dois mil e
dezesseis, às dezoito horas e dezessete minutos, reuniu-se a
Assembleia Legislativa do Estado, extraordinariamente, sob a
Presidência do Senhor Deputado Edson Martins – 1º Vice-Pre-
sidente; Secretariada pelo Senhor Deputado Lebrão; com as
presenças dos Senhores Deputados Adelino Follador, Aélcio
da TV, Airton Gurgacz, Alex Redano, Dr. Neidson, Edson Martins,
Ezequiel Júnior, Jesuíno Boabaid, Laerte Gomes, Lazinho da
Fetagro, Lebrão, Luizinho Goebel, Marcelino Tenório, Ribamar
Araújo, Saulo Moreira, Só na Bença e Senhora Deputada
Rosângela Donadon; e ausências dos Senhores Deputados
Cleiton Roque, Hermínio Coelho, Jean Oliveira, Léo Moraes,
Maurão de Carvalho e Senhoras Deputadas Glaucione e Lúcia
Tereza. Havendo número regimental o Senhor Presidente de-
clarou aberta a sessão. A ata da sessão extraordinária anteri-
or foi dada por lida e aprovada e o Senhor Presidente deter-
minou a publicação no Diário Oficial da Assembleia Legislativa.
Passando-se à ORDEM DO DIA, foram aprovados em saegunda
discussão e votação, pelo processo de votação nominal, por
maioria absoluta de votos, os seguintes Projetos de Lei Com-
plementar de autoria do Poder Executivo nºs.: 051/15 – M
302 que “Altera a redação de dispositivo e do Anexo II da Lei
Complementar nº 841, de 27 de novembro de 2015”, com
16(dezesseis) votos; 079/16 – M 050 que “Altera o inciso I
do artigo 7º da Lei Complementar nº 842, de 27 de novembro
de 2015 que Institui o Fundo Estadual de Combate e
Erradicação da Pobreza de Rondônia – FECOEP/RO, conforme
disposto no artigo 82 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias – ADCT da Constituição Federal, e dá outras pro-
vidências”, com 16(dezesseis) votos; 084/16 – M 062 que
Revoga os anexos referentes à Memória de Cálculo I, Memó-
ria de Cálculo II e Memória de Cálculo III, da Lei Complemen-
tar nº 867, de 12 de abril de 2016 que Altera a redação e
acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 680, de 7 de
setembro de 2012, que Dispõe sobre o Plano de Carreira,
Cargos e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica
do Estado de Rondônia e dá outras providências”, com 15(quin-
ze) votos; 092/16 – M 101 que “Acrescenta dispositivos à
Lei Complementar nº 296, de 16 de janeiro de 2004 que Cria
o Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Públi-
co do Estado de Rondônia – FUNDIMPER, e dá outras provi-
dências”, com 15(quinze) votos; 093/16 – M 107 que “Altera
o artigo 48 e as referências das gratificações dos Cargos de
Direção Superior – CDS, constantes do Anexo II da Lei Com-
plementar nº 529, de 10 de novembro de 2009, que Institui o
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores do
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes do Es-
tado de Rondônia – DER”, com 15(quinze) votos; Projeto de
Lei Complementar nº 096/16 de autoria do Deputado Adelino
Follador que “Dá nova redação ao parágrafo único do artigo
11 da Lei Complementar nº 215, de 19 de julho de 1999 que
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Cria a Agência de Defesa Sanitária Agrossilvopastoril do Esta-
do de Rondônia – IDARON”, com 16(dezesseis) votos. Foram
aprovados em segunda discussão e votação, pelo processo de
votação simbólica, por maioria de votos: Projetos de Lei de
autoria do Poder Executivo nºs.: 371/16 – M 055 que “Auto-
riza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por superá-
vit financeiro até o montante de R$ 3.517.667,14 em favor da
unidade orçamentária Fundo Especial de Reequipamento Poli-
cial - FUNRESPOL”; 428/16 – M 111 que “Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito suplementar por anulação até o mon-
tante de R$ 595.000,00 em favor das unidades orçamentárias
Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações
Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia
– FAPERO e Superintendência de Estado de Políticas sobre Dro-
gas”. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a pre-
sente sessão, o Senhor Presidente convocou sessão ordinária
para o dia 22 de junho do corrente ano, no horário regimental,
às 12 horas e 30 minutos. Para constar, o Secretário da sessão
determinou a lavratura desta ata, que após lida e aprovada
será devidamente assinada pelo Presidente e Secretários da
sessão. Plenário das Deliberações, às dezenove horas e vinte
e um minutos do dia vinte e um de junho do ano dois mil e
dezesseis.

SUPSUPSUPSUPSUP..... DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS

ATO Nº1112/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

A L T E R A R

A lotação do servidor ADAIR JOSE DOS ANJOS, matricula
200160547, que exerce Cargo em Comissão de Assistente Par-
lamentar, para o Gabinete da 2ª Secretaria – Deputada
Glaucione, a contar de 1º de junho de 2016.

Porto Velho, 15 de junho de 2016

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1113/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

A L T E R A R

A lotação da servidora ALAINA JUSTINO CELESTINO, matrí-
cula 200162417, que exerce Cargo em Comissão de Assistente

Técnica, para o Gabinete da Deputada Glaucione, a contar de
1º de junho de 2016.

Porto Velho, 15 de junho de 2016

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1051/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

N O M E A R

ALEXIA MARISSA OLIVEIRA FRANÇA, para exercer o Car-
go de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar,
código ASP-09, no Gabinete do Deputado Ribamar Araujo, a
contar de 1º de junho de 2016.

Porto Velho, 14 de junho de 2016.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1106/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

N O M E A R

ALINE FERNANDA PEDRA, para exercer o Cargo de Provi-
mento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-
09, no Gabinete da Deputada Glaucione, a contar de 1º de
junho de 2016.

Porto Velho, 15 de junho de 2016.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0975/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

N O M E A R

ALLAN ERIC GOMES ANDRADE, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-27,
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no Gabinete do Deputado Edson Martins, a contar de 1º de
junho de 2016.

Porto Velho, 13 de junho de 2016.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0926/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

N O M E A R

ANDERSON MEIRELES DA PAZ, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-27,
no Gabinete da Deputada Lucia Tereza, a contar de 1º de junho
de 2016.

Porto Velho, 07 de junho de 2016.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0896/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

N O M E A R

ANDRE ALEXANDRE FARIAS, para exercer o Cargo de Provi-
mento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-
09, no Gabinete do Deputado Ezequiel Junior, a contar de 1º de
junho de 2016.

Porto Velho, 03 de junho de 2016.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0884/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

A L T E R A R

A lotação da servidora ANDREIA SILVA DE ANDRADE
PIROTTA, matricula 200161968, que exerce Cargo em Comis-
são de Assistente Parlamentar, para o Gabinete da Presidên-
cia, a contar de 1º de junho de 2016.

Porto Velho, 02 de junho de 2016

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0944/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de
2013, resolve:

A L T E R A R

O Cargo em Comissão da servidora CAROLINE ARAUJO
FERREIRA, matrícula 200162820, para Assistente Parlamen-
tar, e relotar Gabinete da Secretaria Legislativa, a contar de
1º de junho de 2016.
Porto Velho, 08 de junho de 2016

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1027/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de
2013, resolve:

N O M E A R

CASIMIRO ANCILON DE ALENCAR NETO, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamen-
tar, código ASP-09, no Gabinete do Deputado Jean Oliveira, a
contar de 1º de junho de 2016.

Porto Velho, 14 de junho de 2016.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1087/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de
2013, resolve:

N O M E A R

CIRO SILVA DE ANDRADE, para exercer o Cargo de Provi-
mento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-09,
no Gabinete do Deputado Cleiton Roque, a contar de 1º de
junho de 2016.

Porto Velho, 15 de junho de 2016.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1033/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de
2013, resolve:

N O M E A R
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DANILO RABEL AZEVEDO, para exercer o Cargo de Provi-
mento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-09, no
Gabinete da Comissão Permanente de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável, a contar de 1º de junho de 2016.

Porto Velho, 14 de junho de 2016.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1088/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

N O M E A R

DEBORA SOARES SANTOS, para exercer o Cargo de Provi-
mento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-09, no
Gabinete do Deputado Cleiton Roque, a contar de 1º de junho
de 2016.

Porto Velho, 15 de junho de 2016.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1049/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

N O M E A R

EDSON DE OLIVEIRA BATISTA, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-
09, no Gabinete do Deputado Ribamar Araujo, a contar de 1º
de junho de 2016.

Porto Velho, 14 de junho de 2016.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1151/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

N O M E A R

EDUARDO GONÇALVES PRENZLER, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código

ASP-14, no Gabinete do Deputado Alex Redano, a contar de 1º
de junho de 2016.

Porto Velho, 15 de junho de 2016.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0985/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

N O M E A R

ELIANA FELIX DE ASSIS, para exercer o Cargo de Provimen-
to em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-14, no
Gabinete do Deputado Laerte Gomes, a contar de 1º de junho
de 2016.

Porto Velho, 13 de junho de 2016.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0981/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

N O M E A R

FAGNER KAIBERS PALOSCHI, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Secretário Executivo, código DGS-3,
no Gabinete da Deputada Rosangela Donadon, a contar de 1º
de junho de 2016.

Porto Velho, 13 de junho de 2016.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1097/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

N O M E A R

FLAVIA LUCIANO DA SILVA SOUZA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código
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AP-24, no Gabinete da Presidência, a contar de 1º de junho de
2016.

Porto Velho, 15 de junho de 2016.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1041/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

A L T E R A R

O Cargo em Comissão do servidor GESSE TEIXEIRA DE
SIQUEIRA, matricula 200162684, para Assistente Técnico, e
relotar no Gabinete da Comissão Permanente de Constituição
e Justiça e de Redação, a contar de 1º de junho de 2016.

Porto Velho, 14 de junho de 2016

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1069/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

N O M E A R

HALISON DIEGO TELEK MOTA, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Secretário Executivo, código DGS-3,
no Gabinete do Deputado Saulo Moreira, a contar de 1º de
junho de 2016.

Porto Velho, 15 de junho de 2016.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1137/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

N O M E A R

IVAN PADUIM DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo de Provi-
mento em Comissão de Secretário de Apoio, código DGS-9, no
Gabinete do Deputado Saulo Moreira, a contar de 1º de junho
de 2016.

Porto Velho, 15 de junho de 2016.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0895/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de
2013, resolve:

N O M E A R

KAREN FERNANDA VIEGAS SANTOS, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, códi-
go ASP-09, no Gabinete do Deputado Ezequiel Junior, a contar
de 1º de junho de 2016.

Porto Velho, 03 de junho de 2016.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1169/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de
2013, resolve:

D E S I G N A R

O servidor MAGNALDO SILVA DE JESUS, matrícula nº
200161702, como Gestor do contrato de publicidade nº 001/
2013, no período de 01/07/ 2016 a 30/07/16, no gozo das
férias do titular.

Porto Velho, 28 de junho de 2016

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0893/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de
2013, resolve:

N O M E A R

MAIZA DANTAS DE LIMA, para exercer o Cargo de Provi-
mento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-09,
no Gabinete da Comissão Permanente de Fiscalização e Con-
trole, a contar de 1º de junho de 2016.

Porto Velho, 03 de junho de 2016.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1127/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de
2013, resolve:
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N O M E A R

MARCIA CRISTINA VIEIRA SALES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-18,
na Escola do Legislativo, a contar de 1º de junho de 2016.

Porto Velho, 15 de junho de 2016.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1124/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão da servidora MARCIA
VIEIRA DA SILVA, matrícula 200162407, Assessor Técnico,
para o código AT-21, do Departamento Médico, a contar de 1º
de junho de 2016.

Porto Velho, 15 de junho de 2016

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0998/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

E X O N E R A R

MARIA DE FATIMA SCALZER, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-07, do Gabi-
nete da Deputada Glaucione.

Porto Velho, 13 de junho de 2016

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0897/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

N O M E A R

MARIA DE LOURDES MACEDO DE OLIVEIRA, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamen-

tar, código ASP-09, no Gabinete do Deputado Ezequiel Junior, a
contar de 1º de junho de 2016.

Porto Velho, 03 de junho de 2016.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1165/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

N O M E A R

MARIA JANAINA GOMES NEPOMUCENO SENA, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico,
código AT-27, no Departamento de engenharia, a contar de 1º
de junho de 2016.

Porto Velho, 22 de junho de 2016.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0894/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

N O M E A R

MARIANA SICONI DUTKA DA SILVA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, códi-
go ASP-09, no Gabinete do Deputado Ezequiel Junior, a contar
de 1º de junho de 2016.

Porto Velho, 03 de junho de 2016.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1096/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

N O M E A R

MONICA OLIVEIRA DE MOURA, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-24,
no Gabinete da Presidência, a contar de 1º de junho de 2016.

Porto Velho, 15 de junho de 2016.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral
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ATO Nº1122/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

N O M E A R

RAFAELA GONÇALVES, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-14, no
Gabinete do Deputado Alex Redano, a contar de 1º de junho de
2016.

Porto Velho, 15 de junho de 2016.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1048/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão da servidora RAQUEL
PEREIRA SANTOS, matrícula 200161847, Assistente Parlamen-
tar, para o código ASP-10, do Gabinete do Deputado Ribamar
Araujo, a contar de 1º de junho de 2016.

Porto Velho, 14 de junho de 2016

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1061/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

N O M E A R

SILVANIA REGINA FURIS OLIVEIRA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
15, no Gabinete do Deputado Alex Redano, a contar de 1º de
junho de 2016.

Porto Velho, 14 de junho de 2016.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0979/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-

mos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

N O M E A R

TANIA MORAIS DOS PASSOS, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-
09, no Gabinete da Deputada Rosangela Donadon, a contar de
1º de junho de 2016.

Porto Velho, 13 de junho de 2016.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0898/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de
2013, resolve:

N O M E A R

THAIS BRASIL COSTA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-09, no
Gabinete do Deputado Ezequiel Junior, a contar de 1º de junho
de 2016.

Porto Velho, 03 de junho de 2016.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0885/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de
2013, resolve:

N O M E A R

THIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Secretário Executivo, código DGS-
3, no Gabinete do Deputado Ezequiel Junior, a contar de 1º de
junho de 2016.

Porto Velho, 02 de junho de 2016.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0903/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de
2013, resolve:

N O M E A R
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VANESSA DUARTE SEVERINO, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-
09, no Gabinete do Deputado Jean Oliveira, a contar de 1º de
junho de 2016.

Porto Velho, 03 de junho de 2016.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0980/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

N O M E A R

VANUZA DE SOUZA GONÇALVES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-09, no Gabinete da Deputada Rosangela Donadon, a con-
tar de 1º de junho de 2016.

Porto Velho, 13 de junho de 2016.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1139/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

N O M E A R

VICENTE DE PAULA CAMILO DE SOUZA, para exercer o Car-
go de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código
AT-15, na Secretaria de Segurança Institucional, a contar de
1º de junho de 2016.

Porto Velho, 15 de junho de 2016.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO N°1156/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013,
resolve;

C O N C E D E R:

Afastamento remunerado a servidora BENAIA FERREIRA DE
QUEIROZ matricula nº 100017211, Cargo de Auxiliar Adminis-
trativo, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo desta Casa
Legislativa, lotada no Departamento Médico, até a homologa-
ção de sua Aposentadoria nos termos do Art.13, da Lei Com-
plementar nº 1068/2002 e Processo nº 06149/2016-76.

 Este Ato entra em vigor na data da sua publicação.

Porto Velho, 20 de junho de 2016.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1158/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013,
e considerando o contido no Processo Administrativo n°06243/
2016-90, resolve,

CONCEDER:

Licença Prêmio por Assiduidade, nos termos do Artigo 123 da
Lei Complementar nº. 68/92 de 09 de dezembro de 1992, ao
servidor JOSÉ MARTINS DA COSTA, Agente de Serviços, ca-
dastro nº. 100008145, pertencente ao Quadro Efetivo desta
Casa Legislativa, lotado no Departamento de Policia Legislativa,
no período de 01/07/2016 a 30/09/2016.

Porto Velho, 21 de junho de 2016.

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1160/2016-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013,
e considerando o contido no Processo Administrativo n°06244/
2016-91, resolve,

CONCEDER:

Licença Prêmio por Assiduidade, nos termos do Artigo 123 da
Lei Complementar nº. 68/92 de 09 de dezembro de 1992, ao
servidor JOSIEL PEREIRA DA SILVA, Auxiliar Administrativo,
cadastro nº. 100017203, pertencente ao Quadro Efetivo desta
Casa Legislativa, lotado no Departamento de Policia Legislativo,
no período de 01/07/2016 a 30/09/2016.

Porto Velho, 21 de junho de 2016

Maurão de Carvalho          Arildo Lopes da Silva
             Presidente                      Secretário Geral
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